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RESUMO  

 

Os recursos hídricos têm um papel fundamental para a sustentabilidade dos assentamentos 
rurais para os agricultores familiares, no suprimento de suas necessidades, no 
desenvolvimento de seus meios de produção e na reprodução de sua vida social. A realidade 
desses atores baseia-se nas inúmeras dificuldades de acesso e qualidade deste recurso para 
atendimento das suas necessidades e das atividades desenvolvidas. Na tentativa de 
compreender o papel das nascentes para os assentamentos rurais, este trabalho propôs avaliar 
a contribuição das nascentes para a sustentabilidade hídrica das atividades de uso doméstico, 
irrigação de culturas e dessedentação de animais de criação em assentamentos rurais, 
especificamente no Assentamento Caricé, no município de Vitória de Santo Antão, no Estado 
de Pernambuco. A área de estudo insere-se na mesorregião da Mata Pernambucana, com 
191,4662 hectares, totalizando 21 parcelas, somadas a área comunitária e de reserva legal. 
Para atendimento do objetivo mencionado utilizou-se a abordagem empírico-analítica com 
características quali-quantitativas. As técnicas adotadas no estudo foram realizadas através da 
pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, documentação direta, pesquisa de campo e de 
laboratório e, por fim, a observação direta intensiva, que se dá através da observação de fatos 
ou fenômenos unidos à aplicação de entrevistas semiestruturadas. A partir dos resultados 
obtidos, o estudo identificou as nascentes como sendo as principais fontes contribuidoras nos 
espaços rurais no atendimento as atividades domésticas e de subsistência, destacando a visão 
dos agricultores que se utilizam dessas fontes. Com as análises laboratoriais constatou-se a 
contaminação das fontes de uso pessoal e doméstico, recomendando-se ações de educação 
ambiental e sanitária, bem como a intervenção com obras de proteção que diminuam os riscos 
de contaminação das nascentes. Identificou-se que essas fontes estão em condição regular 
com relação à sua conservação e de acordo com os dados obtidos, visualiza-se a necessidade 
latente de estratégias institucionais para a orientação e suporte nesses espaços com enfoque na 
melhoria de oferta hídrica, principalmente pelo papel que as nascentes assumem na vida dos 
assentados da reforma agrária. Contudo, o fato dos agricultores familiares se expressarem 
com relação à importância, o valor das nascentes e o interesse em participar de ações em prol 
da melhoria e conservação dessas fontes motivou a proposição do Projeto Nascentes Vivas de 
Caricé, que tornará a referida pesquisa aplicável, tanto no campo científico como no prático, a 
fim de contribuir para melhoria da qualidade de vida dos assentados e na sustentabilidade 
destes espaços. 
 
 
Palavras-chave: Nascentes; sustentabilidade hídrica; assentamentos rurais. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The water resources have a important role for the sustainability of rural settlements for family 
farmers, in responding to their needs, in the development of their means of production and 
reproduction of social life.The reality of these people is based on numerous of difficulties of 
access and quality of this resource for reaches their needs and activities. In an attempt to 
understand the function of the springs for the rural settlements, this paper proposed to 
evaluate the contribution of the springs for water sustainability activities for domestic use, 
irrigation of tilth and watering livestock, and rural settlements, specifically Settlement in 
Carice, in Vitória de Santo Antão in the state of Pernambuco. The study area falls in the forest 
mesoregion of Pernambuco, 191.4662 hectares with a total of 21 allotments, coupled with 
area community and legal reserves. To reach the object mentioned used the empirical-analytic 
approach, based on the empirical reality of their analysis and have quantitative and qualitative 
particulars. The techniques used in the study were conducted through documentary research, 
literature, direct documentation, field research and laboratory, and finally the intensive direct 
observation, which occurs through the observation of facts or phenomena linked to the 
application of semi-structured interviews. From the results of the study identified the springs 
as the main contributors in rural areas in reach domestic activities and livelihoods, 
highlighting the vision of farmers who use these sources. Laboratory tests found the 
contamination of personal and domestic use, recommending environmental education and 
health, as well as works with the intervention of protection to reduce the risk of contamination 
of water sources. It was found that these sources are in regular condition regarding its 
conservation and according to the data obtained, we can see the latent need of institutional 
strategies for leading and support in these spaces with a focus on improving water supply, 
mainly by paper assume that the sources in the lives of agrarian reform settlers. However, the 
fact that farmers speak out about the importance, the value of the sources and interest in 
participating in activities for the improvement and maintenance of these sources led to the 
proposition of projects Living Springs of Carice, which become applicable to that research, 
both in the scientific and practical in order to contribute to improving the quality of life of the 
settlers and the sustainability of these spaces. 
 
 
Keywords: Springs, water sustainability, rural settlements.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A importância das nascentes fluviais para a sustentabilidade dos assentamentos rurais 

se evidencia no valor que as mesmas representam para os agricultores familiares, no 

suprimento de suas necessidades domésticas, na irrigação de culturas, na dessedentação de 

animais de criação e na reprodução de sua vida social. Portanto, avaliar a importância e o 

potencial dessas nascentes é relevante para estimular a sustentabilidade hídrica em 

assentamentos de reforma agrária. 

A agricultura familiar, considerada mais do que um espaço de produção agrícola e de 

incentivo à economia local, abarca ainda a função social para a reprodução da vida rural. É 

considerada como uma importante atividade que se responsabiliza por grande parte da 

produção de alimentos, sendo diversificadora em seus sistemas de produção e ainda tem o 

papel embutido de valorizar o meio rural.  

Neste contexto, a importância do estudo das nascentes nestes espaços torna-se 

essencial, na intenção de compreender o seu uso e valor nas diversas atividades realizadas 

pelos agricultores familiares visando à sustentabilidade hídrica do assentamento. 

Com isso, o estudo traz uma abordagem sobre a importância das nascentes nos 

assentamentos rurais, refletindo as possibilidades e limites no que se refere à sustentabilidade 

hídrica no meio rural, no sentido de que possa servir como base para outras pesquisas e 

promova uma reflexão maior sobre as políticas públicas voltadas aos espaços rurais, no 

sentido de incorporar em seus princípios, objetivos e critérios uma maior busca do 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com o tema apresentado, a dissertação apresenta a seguinte questão 

norteadora dos procedimentos metodológicos adotados: Qual a contribuição das nascentes 

fluviais para a sustentabilidade hídrica nos assentamentos rurais? As nascentes em questão 

podem constituir fontes de abastecimento aos assentados de reforma agrária? E o que seus 

principais usuários pensam sobre isso?  

A pesquisa teve como objetivo geral avaliar a contribuição das nascentes para a 

sustentabilidade hídrica das atividades produtivas de irrigação de culturas e dessedentação de 

animais de criação, e de uso doméstico em assentamentos rurais.  

Com relação aos objetivos específicos, o estudo buscou: 1) mapear as nascentes 

existentes no assentamento Caricé; 2) verificar a participação das nascentes como fontes 

contribuidoras para a disponibilidade hídrica para os agricultores em assentamentos rurais; 3) 
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identificar a visão dos agricultores sobre as nascentes no atendimento às demandas 

domésticas e aos processos produtivos rurais; e 4) identificar o estado de conservação das 

nascentes na sustentabilidade hídrica dos assentamentos rurais.  

As técnicas adotadas na pesquisa foram: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 

em fontes primárias e secundárias, documentação direta, com pesquisa de campo e de 

laboratório, e por fim a observação direta intensiva, por meio da observação de fatos e 

fenômenos com a aplicação de entrevistas.  

A dissertação está estruturada em quatro capítulos, os quais pretendem abordar a 

temática da pesquisa da seguinte forma: 

O primeiro capítulo, intitulado “Uma reflexão sobre a reforma agrária no contexto da 

sustentabilidade no meio rural: usos e acesso à água” traz uma reflexão sobre o processo 

histórico de reforma agrária, abordando aspectos da luta pela terra e agricultura familiar, a 

importância dos recursos hídricos no meio rural com ênfase às nascentes como principal fonte 

de água, e os conceitos de sustentabilidade somados aos desafios e possibilidades para a 

sustentabilidade hídrica de assentamentos rurais.  

No segundo capítulo, “Procedimentos Metodológicos” apresentam-se os 

procedimentos utilizados para a realização da pesquisa no atendimento aos objetivos geral e 

específicos propostos. 

No terceiro capítulo, “O Contexto da Área de Estudo e a Caracterização dos 

Assentamentos Rurais” dispõe sobre a localização e caracterização da área de estudo, iniciada 

em agosto de 2011. Este capítulo também traz aspectos físicos, ambientais e socioeconômicos 

com a finalidade de permitir a compreensão do ambiente estudado. 

No quarto e último capítulo, “O Papel das Nascentes na Sustentabilidade dos 

Assentamentos Rurais: Realidades e Desafios” encontram-se os resultados e a discussão sobre 

a importância das nascentes na sustentabilidade hídrica de assentamentos rurais. Neste 

capítulo encontramos as reflexões acerca da realidade e disponibilidade hídrica no meio rural 

a fim de promover no campo teórico avanços para a minimização dos problemas ambientais, 

dando enfoque ao importante papel da água como fonte promotora da sustentabilidade hídrica 

nestes espaços.  
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1. UMA REFLEXÃO SOBRE A REFORMA AGRÁRIA NO CONTEXTO DA 
SUSTENTABILIDADE NO MEIO RURAL: ACESSO E USOS À ÁGUA 
 

Este capítulo traz uma reflexão a respeito da importância das nascentes nos espaços 

rurais levando em consideração a realidade deste recurso natural e acesso à água por 

assentados de reforma agrária, que contam com esta fonte de água para o seu 

desenvolvimento.  

 

1.1 LUTA PELA TERRA: A REFORMA AGRÁRIA BRASILEIRA EM UMA 

PERSPECTIVA HISTÓRICA DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Muitos dos problemas agrários possuem a sua origem nas relações sociedade- natureza 

e nas suas formas assumidas, decorrentes do processo de ocupação do território, sendo nesse 

processo de formação histórica do país que se encontra graves distorções que foram cometidas 

na distribuição de terras desde a época do seu descobrimento. Desta forma, a relação 

latinfúndio-minifúndio marca a dinâmica agrária brasileira.  

Para dificultar ainda mais o acesso à terra, durante o período colonial foram fixados 

preços mínimos para os lotes, determinando que as vendas fossem realizadas na forma de 

arrematação – mediante o pagamento à vista e em dinheiro – fato este que tornou impossível o 

seu acesso aos produtores independentes que não possuíam condições à época para se 

tornarem os próprios donos das propriedades. Graziano da Silva (1982) complementa que a 

estrutura agrária brasileira tem se caracterizado, desde a sua formação, por um elevado grau 

de concentração de terra e aponta o fenômeno de “engolimento” – o fato das menores 

propriedades serem engolidas pelas maiores, acentuando ainda mais as desigualdades 

existentes.  

Os latifúndios, característica comum nos países em desenvolvimento, se constituíram 

durante o período colonial desta forma, encontrando no Brasil o terreno propício e uma 

formação econômica favorável que facilitava a permanência de enormes domínios nas mãos 

de poucas famílias.  

Com a ruptura da legislação colonial após a independência no ano de 1822, o espaço 

para a expansão familiar foi criado e em seguida interrompido com a promulgação da Lei de 

Terras no ano de 1850, em que sua principal meta era dificultar o acesso à terra por parte dos 

negros libertos e dos produtores independentes. Nesta lei se afirmava o poder da Coroa sobre 

as terras e definia a aquisição e doação como únicos meios de acesso à propriedade fundiária, 
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desencadeando neste processo, a exclusão e exploração das terras devolutas como instrumento 

legítimo de aquisição de terra (BUAINAIN, 2008).  

Com isso, um forte movimento de concentração de propriedade da terra passa a se 

destacar e um dos motivos se dá pelo papel que a terra ocupava na economia e na sociedade – 

como grande fonte de poder, reserva de valor e pela própria estratégia de desenvolvimento 

agropecuário que favorecia as oligarquias, os que detinham a concentração de terra em seu 

poder (BUAINAIN, 2008). Segundo Veiga (2007) esses grandes proprietários, ao invés de se 

dedicarem à exploração da terra, à sua utilização produtiva, detinham grandes áreas com fins 

meramente especulativos. É justamente pela forma de exploração destas terras pelos 

latifundiários que as tornaram inativas ou mal aproveitadas, e que são vedadas aos 

trabalhadores rurais para atendimento de suas necessidades. Diante do exposto, está 

demonstrado o cenário que estimulou a reforma agrária no Brasil, no qual de um lado 

encontra-se uma grande massa migrando à procura de trabalho e do outro lado, uma 

concentração de terras nas mãos da minoria.  

Após a Revolução de 1930, várias tentativas surgiram com a finalidade de abalar o 

bloqueio oligárquico, dentre elas a redução dos impostos para pequena propriedade e a 

garantia da terra às nações indígenas, e posteriormente, com a implantação do Estado Novo 

no ano de 1937, tais iniciativas foram reduzidas delineando o retrocesso das conquistas 

obtidas (VEIGA, 2007). Precisamente na era de Vargas (1930 – 1945) o governo cria uma 

Comissão Nacional de Política Agrária, e como resultado desta iniciativa elaborou-se o 

documento intitulado “Diretrizes para Reforma Agrária no Brasil”. Neste documento 

apontam-se três princípios básicos para a reforma agrária no país, tais princípios são:  

 

1) justa distribuição de propriedade com igual oportunidade para todos; 2) ensejar 
aos trabalhadores da terra o acesso à propriedade de modo a evitar a proletarização 
das massas rurais e anular os efeitos antieconômicos e anti-sociais da exploração da 
terra; 3) subdivisão dos latifúndios, aglutinação dos minifúndios e trabalho para 
todos. (VEIGA, 2007, p. 20).  
 

No final dos anos 1960 a tese da estrutura agrária foi fortemente questionada como um 

obstáculo ao desenvolvimento, resultando até no convencimento dos setores de esquerda – de 

que a reforma agrária não tinha mais sentido econômico (BUAINAIN, 2008). Diante das 

inúmeras tentativas, foi somente a pressão da massa por meio de suas organizações – através 

das Ligas Camponesas, dos Agricultores Sem Terra e do sindicalismo rural, que levaram o 

governo nesta época a iniciar a reforma. Em 1964, como resposta a essas pressões é que o 
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Estatuto da Terra é implementado com o papel de direcionar não só a reforma, mas também, a 

modernização da política agrária do país.  

A reforma agrária, em sua definição mais usual, é o resultado da distribuição 

equitativa da terra e da renda agrícola (VEIGA, 2007). Nesta encontramos implicitamente a 

ideia chave que se atribui ao Estado o poder para esta intervenção nos alicerces do setor 

agrícola. Consideramos aqui que modificar a distribuição da propriedade da terra, ou seja, 

fazer a reforma agrária também modifica as relações de poder entre as classes sociais. Ainda 

para o autor a reforma é considerada como o resultado de pressões sociais contrárias e, ao 

mesmo tempo, são limitadas por essas mesmas pressões. O que reflete nitidamente que as 

consequências e o seu alcance estão completamente ligadas, tanto no ponto de vista social 

como econômico, e a elas dependem da evolução dessas relações de força. É também, 

concebida fundamentalmente como assentamento de famílias de pequenos produtores, 

trabalhadores rurais sem terra, arrendatários, parceiros e meeiros em terras desapropriadas por 

interesse social (BUAINAIN, 2008).  

De fato, nesta última definição a desapropriação se dá através das terras improdutivas 

e possui uma natureza conflituosa por principalmente envolver os interesses e direitos dos 

proprietários privados junto aos interesses e direitos dos grupos sociais. O modelo resumido 

de reforma agrária demonstra todo o processo, desde a aquisição de terras via desapropriação 

até a formação do assentamento de famílias (Figura 01). A seleção das propriedades 

improdutivas é realizada por pressão dos movimentos sociais, que em posterior fase é 

assumido pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA para a implementação, e 

que por final ocasionará na criação do assentamento.  

O Estatuto da Terra – Lei 4.504, de 1964, define-a como um processo de 

transformação da estrutura agrária brasileira, realizada por meio da desapropriação dos 

latifúndios improdutivos e/ou aquisição de terras produtivas e sua redistribuição às famílias 

que dispõem de pouca ou nenhuma terra, a fim de torná-la produtiva e efetivar de fato a sua 

função social. É com a implementação do Estatuto da Terra que o modelo de reforma agrária 

foi definido, sendo criado o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA) com a finalidade 

de operacionalizar a reforma agrária no país, sendo substituído no ano de 1979 pelo INCRA. 

Ao Estatuto da Terra também cabia direcionar a modernização agrária do país. 
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FIGURA 01 – Modelo resumido do processo de Reforma Agrária. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

A estrutura agrária brasileira nesta época foi vista como uma das principais causas do 

atraso econômico no Brasil – como um obstáculo à modernização da agricultura 

(BUAINAIN, 2008). Devido a este motivo, prevaleceu-se a proposta de enfrentar o atraso 

agrário optando-se pela modernização do latifúndio. Para Graziano da Silva (1982) fica claro 

que este processo de modernização se fez acompanhar de unidades de produção cada vez 

maiores, com uma consequente deterioração da distribuição da renda no setor agrícola. A 

partir desse contexto, grandes projetos são difundidos para o estímulo da modernização da 

agricultura, sendo apoiados pelo governo através programas que incentivavam a ocupação 

destas áreas. Nos dizeres de Buainain (2008, p. 31), 

 

Da reforma agrária como instrumento de transformação rápida da estrutura agrária 
pela desapropriação dos latifúndios não-produtivos e redistribuição das terras a 
agricultores familiares passou-se à ocupação dos espaços vazios por meio da 
colonização e modernização do latifúndio.  
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Dentro desta perspectiva o Estatuto da Terra foi considerado, na sua prática, uma lei 

morta. Graziano da Silva (1982) ainda complementa que os resultados das políticas que visam 

ao desenvolvimento do capitalismo no campo têm servido na maioria das vezes para a 

manutenção de um sistema latifundiário. A este fator decorreram os avanços da política de 

modernização tecnológica da agricultura – financiada ao longo de toda cadeia produtiva e que 

objetivava exclusivamente o avanço e difusão tecnológica. Com esta intervenção política as 

forças de mercado seriam induzidas a adotarem um novo padrão técnico, econômico e 

organizacional compatível com o projeto nacional de desenvolvimento da grande indústria – 

que por sua vez manteria a estrutura de propriedade de terra se distanciando da reforma 

agrária. Deste embate resultou a exclusão social proveniente da mudança do padrão técnico 

agrário do país com o modelo agribusiness que predomina até os dias atuais. A reforma 

agrária passou a ser vista como obstáculo onde:  

 

O sucesso do processo de modernização da agricultura e a retomada do crescimento 
econômico no final dos anos 1960 questionaram fortemente a tese da estrutura 
agrária como obstáculo ao desenvolvimento, e acabaram por convencer até mesmo 
os setores da esquerda de que a reforma agrária não tinha mais sentido econômico 
(BUAINAIN, 2008, p. 33).   
 

Diante do cenário exposto, a reforma foi novamente questionada tornando-se um 

problema latente no qual de um lado os pequenos produtores e trabalhadores rurais que 

almejavam ganhos com o processo de democratização se submetiam às ações de expulsão 

pelos que detinham poder e apoio do Estado.  

Precisamente em 1986, surge o I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), com a 

proposta de conciliação para a realização da reforma agrária – na proposta o Estatuto da Terra 

serviria como base tornando o plano um programa social –, que além de modificar a estrutura 

fundiária brasileira no atendimento aos princípios de justiça social também se encarregariam 

de aumentar a produtividade, garantindo não só a realização socioeconômica, mas também o 

direito à cidadania ao trabalhador rural (BUANAIN, 2008). O plano possuía outros objetivos 

e dentre eles: a melhoria da oferta alimentar, a criação de novos empregos e a redução do 

êxodo rural, sendo considerado inovador devido à sua forma de implementação que fugia do 

modelo das ações praticadas à época do regime militar – de caráter autoritário e marcados 

pela imposição de critérios desde a divisão dos assentamentos até a forma de produção 

cultivada.  

O PNRA causou uma grande reação e os interesses agrários foram suficientes para 

novamente inviabilizá-los. E no ano de 1987 é abandonado e a reforma agrária é novamente 
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mantida com o programa oficial sujeita à inércia burocrática e institucional. O retrato fiel 

deste cenário pode ser visualizado no governo de Fernando Collor (1990-1992), no qual o 

programa foi completamente paralisado e nenhuma propriedade foi desapropriada para fins de 

reforma agrária. Para Buainain (2008), não é exagero caracterizar a experiência brasileira de 

reforma agrária até o ano de 1994 como uma sucessão de experiências frustradas. A este 

fracasso é atribuída a falta de vontade política, econômica e institucional que são visualizadas 

nos resultados alcançados pelos vários programas que se sucederam ao longo dos anos. 

Após 1994, com o governo de Itamar Franco o processo de reforma agrária foi 

retomado com mais determinação devido à aprovação de um plano de emergência que previa 

o assentamento de 80 mil famílias. Em resumo, a década de 90 foi marcada pela crise agrícola 

que afetava diretamente o emprego agrícola (BUAINAIN, 2008). Ainda para o autor o 

agravamento dos problemas agrários nesta década é apontado como: (i) estagnação da 

economia brasileira; (ii) crise da agricultura familiar; e (iii) reestruturação produtiva de 

cadeias relevantes do agronegócio, com impacto negativo na absorção de mão-de-obra rural. 

Com a crise instalada, questionava-se sobre o papel da reforma agrária que destinava cada vez 

mais o aumento de produtores familiares sem a preocupação com os já existentes, que 

estavam por abandonar o campo sem o apoio que tanto se almejava.  

Segundo Buainain (2008) a década de 1990 é marcada por fortes pressões sendo criado 

no ano de 1994, o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP) – 

considerado o embrião da primeira e mais importante política pública destinada aos 

agricultores familiares. Posteriormente foi reformulado no Governo de Fernando Henrique 

Cardoso no ano de 1995, dando origem ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF).  

Criado o PRONAF no ano de 1996, através do Decreto n° 1.946, de 28 de julho de 

1996, o programa tinha como principal objetivo fortalecer a capacidade produtiva da 

agricultura familiar de forma a contribuir para a geração de emprego e renda nos espaços 

rurais; e ainda melhorar a qualidade de vida desta classe de trabalhadores. Com isso, o intuito 

do programa tinha como foco financiar projetos individuais ou coletivos, permitindo a 

geração de renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária através de 

atrativos e facilidades – baixas taxas de juros dos financiamentos rurais e menores taxas de 

inadimplência entre os sistemas de crédito do país. Com o PRONAF, a nova categoria social – 

a dos agricultores familiares – passa a ser reconhecida, deixando de ser tratada por termos 

como: pequenos produtores, produtores familiares, produtores de baixa renda ou até mesmo 

agricultores de subsistência.  
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De fato os movimentos ocorridos na década de 90 permitiram a incorporação e 

afirmação da noção de agricultura familiar englobando nela também outras categorias sociais, 

que, após o PRONAF, por meio da Lei n° 11.326 de 24 de julho de 2006, foram estabelecidos 

conceitos, princípios e instrumentos destinados exclusivamente à formulação das políticas 

públicas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, 

considerando agricultor familiar e empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividades 

no meio rural atendendo os requisitos que: 

 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - 
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual 
mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 
estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - 
dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006, Art. 
3°). 

  

Nesta Lei 11.326/06 encontramos o conceito operacional centrado na caracterização 

geral de uma categoria social heterogênea. Neste sentido, a década em questão foi marcada 

também pelo surgimento desse novo termo – agricultor familiar – tornando uma categoria 

capaz de representar as mais diversas situações, respeitando suas particularidades locais e 

sociais.  

Convêm acrescentar aqui as duas vertentes principais do termo, onde a primeira – 

considera a agricultura familiar como uma categoria gerada decorrente das transformações das 

sociedades capitalistas desenvolvidas, e a segunda – a que defende a agricultura familiar 

como um conceito em evolução, que respeita as raízes históricas da agricultura camponesa. 

Segundo Abramovay (1992), a agricultura familiar não pode ser camponesa, pois é altamente 

integrada ao mercado e tem o potencial de incorporar os principais avanços técnicos e de 

responder às políticas públicas governamentais. Esta vertente descarta completamente as 

origens históricas do conceito considerando a impossibilidade da relação direta com a 

agricultura camponesa. Mesmo que ambas vertentes possuam o caráter familiar, a ideia do 

autor as considera distintas, principalmente pelas diferenças de ambientes sociais, econômicos 

e culturais em que as duas se desenvolveram. Contemplando a mesma vertente, Wanderley 

(2003) afirma o agricultor familiar como o ator social do mundo moderno, de dupla referência 

à continuidade e à ruptura do campesinato. Ainda para a autora, 

 
O processo de transformação do campesinato não pode ser entendido como uma 
passagem de uma situação de isolamento social e de exclusão de mercado, para 
outra de integração econômica e social no conjunto da sociedade (WANDERLEY, 
2003, p. 45).  
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 Segundo Altafin (2003), a agricultura familiar tem sido um termo unificador, como 

camponês, mas ao contrário desse, acomoda conflitos e despolitiza as discussões sobre o 

campo brasileiro. Assim, os traços dos camponeses ainda presentes na vida dos agricultores 

familiares modernos incorporam múltiplas situações específicas, sendo considerado o 

campesinato uma das formas particulares desses atores. Nesse sentido, o agricultor familiar no 

contexto brasileiro carrega traços da raiz camponesa e são considerados na literatura como 

frágeis devido a modernização brasileira. Para Wanderley (1999) esses agricultores guardam 

traços camponeses e contam com as suas próprias forças para enfrentar problemas não 

resolvidos, a este fator vincula-se a sua fragilidade.  

 Assim sendo, para compreender melhor o campesinato podemos especificar suas duas 

dimensões distintas que se complementam entre si, a primeira, como uma civilização formada 

envolvendo todo o seu processo histórico; e a segunda, como uma forma social de 

organização da produção. Aborda-se aqui uma agricultura camponesa que mantém a 

reprodução da sua vida pela unidade de produção gerida por seus familiares. Da mesma forma 

que a Lei 11.326/06 trouxe características operacionais para a identificação do agricultor 

familiar – para que fosse direcionada a formulação das políticas públicas que contemplassem 

esses atores; o conceito clássico de camponês traz algumas características relevantes que 

permitem identificar o agricultor familiar/camponês – de raízes históricas –, dentre elas:  

 

a) Acesso estável à terra, seja em forma de propriedade, seja mediante algum tipo de 
usufruto; b) Trabalho predominantemente familiar, o que não exclui o uso da força 
de trabalho externa, de forma adicional; c) Auto-subsistência combinada uma 
vinculação ao mercado, eventual ou permanente; d) Certo grau de autonomia na 
gestão das atividades agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que e quando plantar, 
como dispor dos excedentes, entre outros (CARDOSO, 1987, p. 56). 

  

 Nesse sentido, foi decisivo para a formação do conceito atual de agricultura familiar 

todo o processo vivenciado na década de 90, que permitiu de certa forma a reconceituação do 

termo. O estudo divulgado proveniente do convênio de cooperação técnica entre a 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o INCRA foi 

essencial para esta definição do conceito de agricultura familiar, este, que parte de três 

características centrais:  

 

a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por 
indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b) a maior parte do 
trabalho é igualmente fornecida pelos membros da família; c) a propriedade dos 
meios de produção (embora nem sempre da terra) pertence à família e é em seu 
interior que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou aposentadoria dos 
responsáveis pela unidade produtiva (INCRA/FAO, 1996:4).  
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 Portanto, as atividades realizadas pelo agricultor familiar assumem a sua característica 

principal quando vincula diretamente aos meios de produção e subsistência a realização do 

seu trabalho na própria unidade produtiva, onde, ambas, estão sob posse exclusivamente da 

família. 
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1.2 IMPORTÂNCIA, USOS E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS: AS 

NASCENTES NOS ESPAÇOS RURAIS 

 

A água, essencial à vida, esteve presente como um símbolo mitológico desde a 

antiguidade. Para Rebouças (2006), a água possui diferentes significados nas mitologias, 

religiões, povos e culturas, em todas as épocas. Foi considerada durante o século XVIII como 

um corpo simples após a descoberta de Joseph Priestley – químico inglês, que a interpretou 

pela primeira vez ao descobrir o oxigênio. Desde então, a água passou a ser produzida em 

laboratório utilizando-se o ar e o hidrogênio por meio de uma máquina eletrostática. Porém, 

foi Lavoisier o responsável por sua interpretação – como uma substância composta formada 

por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio (H2O). Este foi o primeiro grande passo 

para outras descobertas que permitiriam a identificação e o conhecimento das propriedades da 

água e a compreensão de suas alterações físicas, químicas e biológicas. 

Devido ao conhecimento de suas propriedades e sua compreensão, este recurso passou 

a ser utilizado pela humanidade de diferentes formas, uma delas – a utilização a serviço do 

modelo de acumulação capitalista que desencadeou o seu processo de mercantilização. Pode-

se também incluir, que, tal conhecimento sobre o recurso permitiu o seu uso para a 

sobrevivência, contribuindo para a transformação do espaço geográfico e também para o seu 

próprio processo de apropriação. Convém ressaltar aqui os termos “água”, como elemento 

natural desvinculado dos usos ou utilização, e “recuso hídrico”, este último, considera a água 

como bem econômico passível de utilização. Segundo Rebouças (2006), a água da Terra não 

é, necessariamente, um recurso hídrico, na medida em que seu uso ou utilização nem sempre 

tem viabilidade econômica.  

Quando falamos sobre a compreensão e o conhecimento das propriedades da água na 

transformação do espaço geográfico podemos levar em consideração os primeiros grandes 

assentamentos humanos, que, estrategicamente foram localizados próximos aos reservatórios 

de água para que se facilitasse o desenvolvimento de suas atividades – essas primeiras 

civilizações humanas fazem parte deste cenário no processo de organização do trabalho 

realizando as atividades da agricultura e pecuária. E a construção do Espaço se dá mediante as 

formas de relações e as disponibilidades de capital e técnica (ANDRADE, 2008).  

As primeiras intervenções utilizando á água foram realizadas a época da Idade Média, 

que aqui exemplificamos por sua diferente apropriação na criação de moinhos – com a 

finalidade de gerar força motriz. Evidencia-se que a partir deste marco ocorreu uma mudança 
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de concepção da importância da água, antes vista como um elemento necessário à manutenção 

e reprodução da vida, e após esta fase, como um novo recurso apropriado para os fins de 

produção de trabalho no atendimento às necessidades sociais.  

Dado o contexto do paradigma capitalista, a relação sociedade-natureza após a 

Revolução Industrial passa a ser concebida diferente, sendo visualizada nas formas de 

apropriação dada pelo homem à água. Acrescenta Rebouças (2006), que a água é essencial ao 

abastecimento do consumo humano e ao desenvolvimento de suas atividades industriais e 

agrícolas e é de importância vital aos ecossistemas – tanto vegetal como animal – das terras 

emersas. Desta relação resultam-se grandes conflitos que podem ser percebidos nos desiguais 

acessos à água e no descaso ambiental decorrentes dos usos inadequados e das atividades que 

até os dias atuais impulsionam a indústria e o avanço tecnológico. Para Christofidis (2002), a 

disponibilidade de água deve atender às necessidades básicas dos seres humanos 

primordialmente, mas deve ocorrer em conjunto com o atendimento às necessidades 

ambientais.  

Nesse sentido, o desenvolvimento dessas atividades humanas, seja pela intensidade de 

execução e seu próprio ritmo, tratam de alterar o ciclo biológico e a própria composição da 

água, que acaba sendo fruto das transformações entre a sociedade e natureza. Desta forma, o 

descaso com a natureza e com os recursos hídricos, em especial as nascentes fluviais, cresce 

de forma alarmante evidenciando não só os problemas já comentados, mas também, o 

assoreamento dos corpos d'água, dentre outros impactos que tem diminuído 

consideravelmente a sua disponibilidade – não deixando de fora os processos de degradação 

da sua qualidade que ameaçam a sobrevivência das populações e do ambiente.  

As nascentes são fontes de água importantes para o abastecimento humano e que por 

sua vez, são responsáveis pela formação dos rios e consequentemente das bacias 

hidrográficas. Segundo Braga (2011), é na maioria das vezes, a única fonte que atende às 

demandas nos espaços rurais, e que por sua vez possuem grande importância no 

desenvolvimento das atividades realizadas nos assentamentos que geram a subsistência destes 

atores sociais. 

Legalmente, o conceito do termo nascente surgiu com o Código Florestal Brasileiro – 

antiga Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, atualmente revogada pela Lei Federal 

n° 12.651, de 25 de maio de 2012 – que trata do tema quando se refere às nascentes no seu 

inciso XVII do seu art. 3°, como afloramento natural do lençol freático que apresenta ação 

contínua e dá início a um curso d’água. Desta forma, as nascentes são enquadradas como 

Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo exigidas a sua proteção, sendo regulamentada 
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esta condição pela Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 303, 

de 20 de março de 2002. No art. 2°, desta Resolução o termo “nascente” é considerado como 

o local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea. 

Ainda sobre esta condição de proteção das nascentes temos na referida Resolução, em seu art. 

3°, inciso II, que as Áreas de Preservação Permanente são áreas protegidas, cobertas ou não 

por vegetação nativa e que a ela incumbe-se a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Também são áreas que 

facilitam o fluxo gênico de fauna e flora, protegem o solo e são capazes de assegurar o bem-

estar das populações (BRASIL, 2012). 

Constituem as áreas ao redor de nascentes ou olhos d’água e é exigido um raio mínimo 

de cinquenta metros para sua proteção, mesmo que não possua fluxo contínuo. A atual Lei 

define que as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja 

sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros devem ser protegidas 

(Figura 02).  

 Nesse sentido, não podemos deixar de incluir no marco legal das nascentes a tentativa 

de se instituir uma lei específica para recuperação de nascentes. O Projeto de Lei n° 2.174, de 

2007, proposto pelo Deputado Jurandy Loureiro consta a proposta de criação do Programa 

Adote uma Nascente, válida para todo o território nacional, com o objetivo de promover a 

recuperação das nascentes em áreas degradadas e preservar as que se mantêm intactas.  No PL 

em seu art. 4º haveria a proibição nas áreas relativas às nascentes adotadas por este programa 

algumas ações como: I - escoamento direto de águas pluviais para as nascentes; II - 

lançamento de efluentes; III - edificação; IV - retirada de árvores; V - plantio de espécies 

exóticas; e, VI - acesso e criação de animais. Porém, foi determinado o arquivamento deste 

Projeto de Lei tendo em vista o presente fim da legislatura do deputado. 

 As nascentes são conhecidas também como olho d’água, fonte, olheiro, minadouro, 

sendo caracterizadas por pontos capazes de aflorarem naturalmente a água subterrânea através 

da superfície do solo. As nascentes também são pontos iniciais dos cursos d’água formadores 

dos pequenos e grandes rios (PINTO, 2003). A característica de uma nascente é 

essencialmente a de manter um córrego, que por sua vez também estará contribuindo para 

outro curso maior – a essa contribuição vincula-se o volume de água, que alimenta os cursos e 

são capazes de formar o principal rio de uma bacia hidrográfica, o que significa que a redução 

do número de nascentes interfere diretamente no número de cursos de água, ou seja, na 

disponibilidade hídrica. 
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FIGURA 02 – Delimitação das Áreas de Preservação Permanente no entorno de nascentes 
prevista no atual Código Florestal Brasileiro. 

 
Fonte: CALHEIROS et al., 2004. Adaptado. 

 
 Segundo Linsley e Franzini (1978 apud CALHEIROS et al., 2004) quando a descarga 

de um aqüífero concentra-se em uma pequena área localizada, tem-se a nascente ou olho 

d’água. As nascentes também podem ser definidas como aberturas naturais na superfície do 

terreno, de onde escoam as águas subterrâneas (CASTRO, 1999). E Segundo o mesmo autor, 

a maioria das nascentes são encontradas nas regiões montanhosas, nas bacias de cabeceiras. 

Outro conceito muito utilizado cientificamente complementa a ideia de nascente como:  

 

O afloramento do lençol freático, que vai dar origem a uma fonte de água de 
acúmulo (represa), ou cursos d’água (regatos, ribeirões e rios). Em virtude de seu 
valor inestimável dentro de uma propriedade agrícola, deve ser tratada com cuidado 
todo especial. A nascente ideal é aquela que fornece água de boa qualidade, 
abundante e contínua, localizada próxima do local de uso e de cota topográfica 
elevada, possibilitando sua distribuição por gravidade, sem gasto de energia 
(CALHEIROS, et al. 2004, p. 13).  
 
 

 A existência de nascentes está vinculada ao ciclo hidrológico, principalmente pelo 

processo de infiltração da água no solo, decorrente do acúmulo da água de chuva. Neste 

processo a água acumulada é também transportada no subsolo e consequentemente forma o 
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lençol freático, que surge na superfície, dando origem às nascentes (Figura 03). Segundo 

Braga (2011), o solo protegido por vegetação aumenta a chance de infiltração e as nascentes 

são alimentadas de forma melhor. Segundo o autor a classificação das nascentes está 

associada ao regime de chuva e ao seu tipo de formação no terreno. Quando vinculadas ao 

regime de águas, as nascentes são classificadas em perenes – apresentam fluxo de água 

contínuo, mesmo na estação seca; em temporárias – o fluxo durante se faz presente somente 

na estação de chuvas e em efêmeras – surgem durante uma chuva, permanecendo por poucos 

dias. 

 

FIGURA 03 – Ciclo Hidrológico e formação das nascentes. 

 
Fonte: CALHEIROS et al., 2004. Adaptado. 
  

 Com relação à formação no terreno, as nascentes podem ser sem acúmulo de água 

inicial e com acúmulo inicial, Neste caso, as nascentes sem acúmulo inicial são comuns 

quando afloramento ocorre em terreno declivoso – surgem em um único ponto em decorrência 

da inclinação da cama impermeável ser menor que a da encosta. Segundo Calheiros (2004), as 

nascentes sem acúmulo inicial são exemplificadas nos tipos de encosta e contato.  
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 Desta forma, as nascentes com acúmulo inicial são originadas em decorrência de uma 

vazão maior, que acarretará na acumulação de água – a exemplo podemos citar a formação do 

lago. Nesta situação, a camada impermeável encontra-se paralela a parte mais baixa do 

terreno. Segundo Braga (2011) as nascentes difusas, de baixio ou de brejo possuem esta 

característica por formarem charcos.  

 Com relação ao estado de conservação das nascentes, Pinto (2003) aponta três estágios 

e as classifica de acordo com o seu entorno e a legislação pertinente, são: preservadas, 

perturbadas e degradadas. A primeira, preservada, delimita o critério exposto na legislação, da 

apresentação de pelo menos 50 metros de vegetação natural no entorno da nascente. O 

atendimento deste critério nas nascentes pontuais deve ser seguido a partir do olho de água, e 

nas nascentes difusas, a partir do olho de água principal. Como segunda classificação, o autor 

utilizou o termo “perturbadas”, o que significa no não cumprimento do limite de vegetação 

natural disposto na legislação para proteção de nascentes. Nesta classificação considera-se o 

bom estado de conservação, mesmo as fontes estando ocupadas em parte por pastagens ou 

agricultura. E por último, são nascentes degradadas, as fontes que se encontram em elevado 

grau de perturbação, e com algumas características como: solo compactado, vegetação 

escassa, presença de erosões e voçorocas.  
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1.3 POR UMA SUSTENTABILIDADE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS NOS ESPAÇOS 

RURAIS 

 

A primeira noção de sustentabilidade surgiu em 1840, decorrente das interpolações de 

Karl Marx expressas no conceito de falha metabólica presentes na relação entre os seres 

humanos e a natureza. A sociedade capitalista e sua relação com a natureza expressa essa tal 

falha – exemplificados à época com o uso em larga escala do solo, que estaria impondo por 

sua vez condições insustentáveis à natureza, violando-a. Segundo Foster (2010), destas 

relações impostas pela natureza entre os seres humanos e o solo, Marx, trouxe o conceito mais 

amplo de sustentabilidade ecológica. Em 1867, na sua obra O Capital, Marx evidencia a sua 

preocupação com as futuras gerações, coincidindo com a atual essência da verdadeira noção 

aplicada ao desenvolvimento sustentável definida no Relatório de Brundtland – como o 

desenvolvimento capaz de satisfazer às necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades.  

 

[...] Nem mesmo uma sociedade inteira, ou uma nação, ou o conjunto simultâneo de 
todas as sociedades existentes é dono da terra. Eles são simplesmente os seus 
posseiros, os seus beneficiários, e precisam legá-la em melhor estado às gerações 
que as sucedem como bons pais de família (FOSTER, 2010, p. 231). 

 

A partir década de 1960, uma grande obra fora publicada com a finalidade de 

evidenciar que a relação homem-natureza poderia levar à extinção das espécies e dos recursos 

naturais existentes no planeta, evidenciando novamente a falha metabólica destas relações. 

Rachel Carson em 1962 publica a obra intitulada “Primavera Silenciosa”, que denunciava o 

efeito do DDT utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e todas as consequências deste 

uso – alertando para a alteração nos processos ecológicos e os danos ambientais causados à 

época – a década também é marcada com o surgimento da consciência ambiental. Sua obra é 

baseada em fatos documentados e demonstrados através de estudos sobre as moléstias que 

acometiam os seres vivos, incluindo o homem.  

Esta consciência foi expandindo e na década de 1970 promoveu diversas críticas, 

conferindo à obra Limites do Crescimento o papel de influenciar a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, esta, realizada em Estocolmo, em 1972. Na 

conferência foram assinalados os limites da racionalidade econômica e os desafios da 

degradação ambiental ao projeto civilizatório da modernidade (LEFF, 2009). De fato, para se 

chegar ao conceito de desenvolvimento sustentável iniciou-se anteriormente um debate 
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teórico e político que tinha como objetivo principal a valoração da natureza e a internalização 

das externalidades socioambientais ao sistema econômico. Deste primeiro debate algumas 

estratégias surgem – as estratégias do ecodesenvolvimento – com a promoção de novos meios 

de desenvolvimento fundados nas condições e potencialidades dos ecossistemas e no manejo 

prudente dos recursos.  Com o auge da crise ambiental o princípio de desenvolvimento 

sustentável surge, permitindo várias reflexões sobre o padrão de produção e consumo. E é 

nesta década que cai em desuso o termo ecodesenvolvimento, dando espaço ao discurso atual 

do desenvolvimento sustentável.  

Por sua vez, a década de 1980 é marcada pela criação da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, com o objetivo de avaliar os avanços dos processos de 

degradação ambiental e a eficácia das políticas públicas de meio ambiente. Como fruto dos 

estudos, deliberações e audiências públicas realizadas por esta comissão é publicado o livro 

Nosso Futuro Comum, no ano de 1987 (CMMAD, 1988) – neste documento consta o alerta 

de que a sustentabilidade seria necessária – imprimiram ao conceito, daí oriundo, a impressão 

generalizada de um conceito acabado (MOREIRA, 2007). Ainda sobre o documento, 

 

A publicação desta obra configura uma estratégia política para a sustentabilidade 
ecológica do processo de globalização e como condição para a sobrevivência do 
gênero humano por meio do esforço de todas as nações (LEFF, 2009, p. 19). 
 

Segundo Veiga (2010), para o conceito de sustentabilidade não há uma resposta 

simples, muito menos definitiva. O autor transmite a sua preocupação com os vulgares abusos 

que estão sendo cometidos no emprego desta expressão. Morimura (2009) acrescenta que as 

palavras sustentabilidade, sustentável e insustentável possuem a mesma raiz e derivam da 

palavra latina sustentare1 – de origem no século XIV – com uma série de significados, 

organizados em grupos e expostos em forma de esquema (Figura 04). Não podemos deixar de 

incluir aqui a ambivalência do termo sustentabilidade, que surge da polissemia do termo 

sustainability que:  

integra dois significados: um, que se traduz do castelhano sustentable – que implica 
a internalização das condições ecológicas de suporte do processo econômico; outro 
– que aduz a durabilidade do próprio processo econômico. Neste sentido, a 
sustentabilidade ecológica constitui uma condição da sustentabilidade do processo 
econômico (LEFF, 2009, p. 20). 
 

                                                           
1
 De acordo com Leite (1958 apud MORIMURA, 2009) a palavra deriva de sustinere (eo, es, ui, sustentum), 

com diversos significados: 1. Suspender, suster, segurar; 2. Encarregar-se; 3. Representar; 4. Proteger; 5. 
Alimentar; 6. Consolar; 7. Guardar; 8. Resistir; 9. Sofrer; 10. Aturar; 11. Diferir; 12. Adiar. Também acrescenta 
que sustinere resulta da junção de sub+tenere. 
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Recentemente, na década de 2000, o conceito de sustentabilidade é encontrado e 

publicado em dicionários técnicos, entendido como a forma de uso dos recursos da natureza 

que abrange os aspectos qualitativos – estes, de maneira adequada, como também os 

quantitativos quando estes são compatíveis no respeito à capacidade de renovação e no 

atendimento às necessidades de todos e das futuras gerações. Ainda sobre o conceito, Leal 

(2007 apud MORIMURA, 2009) complementa sobre as relações sociais que permitem a 

qualidade adequada de vida para todos. 

 

 
FIGURA 04 – Representação do significado da palavra latina sustentare com destaque ao 
conjunto de significados que se associam hoje à noção de sustentabilidade. 

 
Fonte: MORIMURA, 2009. Adaptado. 

 

 A princípio, duas correntes foram observadas com o termo sustentabilidade, a fraca e a 

forte; a mais forte destaca a obrigatoriedade de manter constantes os serviços do capital 

natural; e a mais fraca que considera inteiramente a somatória de três tipos de capital – o 

propriamente dito, o natural ecológico, e o humano social. Ambos são considerados por Veiga 

(2010) como intercambiáveis ou intersubstituíveis e neles encontramos a condição necessária 

de que cada geração legue a somatória deles. Uma terceira corrente mais recente acredita que 
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só poderá acontecer este equilíbrio com a minimização dos fluxos de energia e matéria que 

permeiam o subsistema, sinaliza Veiga (2010).  

 Alguns discursos ideológicos também distinguem os conceitos de sustentabilidade e 

como exemplo, Leff (2009) acrescenta sobre o reatamento dos processos no sentido da 

sustentabilidade por meio da racionalidade ambiental. Para o autor, a sustentabilidade se 

funda na capacidade de vida do planeta – no fenômeno neguentrópico único – na 

sustentabilidade ecológica como condição para manter o sistema econômico. Segundo 

Moreira (2007) o termo se torna uma nebulosa ambientalista, isso justifica as diferentes 

perspectivas do conceito dando enfoque a sua imprecisão, pois nele, reflete-se nitidamente o 

processo de disputa político-ideológica de sedimentação e legitimação de um conceito 

hegemônico, característico de momentos históricos pré-paradigmáticos. 

 De fato, o termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são para alguns 

autores termos sinônimos, conforme Sachs (2004). Além da sinonímia, o termo apresenta as 

dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e política.  Segundo 

Foladori (2005), as dimensões do tripé tecnicista e ideológico que reproduz o capitalismo, são 

a social, a ecológica e a econômica (Figura 05). Convêm ressaltar aqui que o autor ainda 

incorpora a dimensão social, a política e a cultural; e a dimensão ecológica, a ambiental e a 

espacial. Esta tridimensionalidade da sustentabilidade torna-se atrativa por sua visão tecnicista 

e ideológica que se compromete com o capitalismo, este último, responsável pela degradação 

ambiental.  

 A sustentabilidade ecológica carrega em seu objetivo a conservação da natureza 

externa ao ser humano, é de fato uma dimensão complexa de se medir, pois está vinculada 

completamente à integridade dos ecossistemas, ou seja, às modificações realizadas pelo ser 

humano sobre o natural. Para Leff (2009) esta dimensão sugere um suposto “equilíbrio” como 

a marca de um limite que traz embutido um papel de reorientação da civilização para com a 

capacidade de suporte da natureza. 
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FIGURA 05 – Esquema das dimensões da sustentabilidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
  

 Nesse sentido, Veiga (2010) acrescenta a noção de resiliência, afirmando-a como um 

parâmetro capaz de fazer o ecossistema sustentar-se, inclusive por mais distante que esteja do 

suposto equilíbrio. No entender de Leff (2009) tal conceito surge do reconhecimento da 

função de suporte da natureza, condição e potencial do processo de produção. Ainda sobre o 

termo, 

A sustentabilidade ecológica diz respeito a um certo equilíbrio e manutenção dos 
ecossistemas, à conservação de espécies e à manutenção de um estoque genético das 
espécies, que garanta resiliência ante impactos externos. [...] a sustentabilidade 
ecológica também inclui a manutenção dos recursos naturais abióticos e o que se 
denomina climate integrity 2 (FOLADORI, 2002, p. 105). 
 
 

 Segundo Veiga (2010) há várias abordagens atuais sobre a dimensão econômica da 

sustentabilidade. Para o autor, os economistas se dividem em três correntes básicas: a 

convencional, a ecológica e a corrente de transição. A primeira – que afirma que a 

                                                           
2 O autor refere-se a um clima com a menor interferência humana possível. 
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sustentabilidade será alcançada com a maximização do crescimento econômico; a segunda – a 

que defende a prosperidade sem crescimento, nesta, a qualidade de vida de uma sociedade 

existiria sem a significativa expansão do seu subsistema econômico; e por último a 

abordagem que busca uma terceira corrente – na reconfiguração do processo produtivo, a qual 

a oferta de bens e serviços ao ganhar ecoeficiência empregaria menos energia, 

desmaterializando-se.  

 No entanto, a dimensão que tem mais sofrido mudanças e controvérsias nos últimos 30 

anos é a social. A primeira etapa desta discussão estava voltada para a redução de pobreza e 

dos limites do crescimento populacional, ocorrida precisamente na década de 90. Após esta 

fase, o conceito de sustentabilidade social é visto como um conceito sem fins autênticos, a isto 

se justifica a sua utilização para encobrir o interesse da sustentabilidade ecológica 

(FOLADORI, 2002). Referindo-se ao Relatório de Brundtland, Moreira (2007) acrescenta 

que, do ponto de vista da justiça e equidade social há certa inadequação. Desta forma, o autor 

questiona a distribuição e propriedade dos ativos – base dos processos de concentração de 

rendas e da diferenciação de estilos de vida. Para o autor, a equidade social será dificilmente 

alcançada e a justiça será relativa aos interesses hegemônicos.  

 Como segunda etapa desta discussão sobre sustentabilidade social percebeu-se, ao 

longo dos anos, a necessidade de definição de políticas públicas no combate à pobreza – 

políticas de emprego, moradia, educação, entre outras. Estas duas etapas não trouxeram 

alterações nas relações sociais de produção, e por isso são consideradas duvidosas 

principalmente no que se diz respeito à participação social (MOREIRA, 2007). Porém, para 

Foladori (2002), o termo é considerado como um indicador de liberdades democráticas, de 

equidade nas decisões, e também um elemento decisivo na participação dos esforços 

produtivos. 

Pensar a sustentabilidade nos espaços rurais requer uma reflexão sobre a estrutura 

fundiária e o acesso aos recursos pelos atores envolvidos, sejam nas ordens: ecológica, social 

e econômica. A noção de sustentabilidade nos espaços rurais manifestou-se com os pacotes 

tecnológicos da revolução verde, que no Brasil foi marcada pelos anos 1960 e 1970. Com a 

revolução verde fortes mudanças foram vividas na agricultura, decorrentes dos estímulos e 

créditos oferecidos para a produção em larga escala. A partir disso, os movimentos ecológicos 

e ambientalistas promoveram uma crítica ao modelo desta chamada revolução verde.  

Neste aspecto, Moreira (2007) aponta três críticas fundamentais: a ecológica, a social 

e a econômica. Na crítica ecológica, para o autor o homem precisaria de uma nova 

reconceitualização de natureza – de ser humano e de trabalho produtivo – estando 
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condicionado a um novo requisito de prudência ambiental. Deste novo conceito de natureza, 

de ser humano e de trabalho seriam permitidas mudanças nas relações homem-natureza nos 

espaços rurais.  

A crítica social, visível no empobrecimento, na favelização dos trabalhadores rurais, 

no esvaziamento do campo, no desemprego, e na sobrexploração da força do trabalho rural, é 

na verdade a própria crítica à natureza do capitalismo. Nesta crítica, a formação brasileira é 

dada por uma tradição de políticas públicas e governamentais que norteiam as elites 

dominantes, tratando de excluir socialmente os pequenos produtores rurais.  

Do ponto de vista econômico, Moreira (2007) menciona a elevação dos custos 

associados à crise do petróleo dos anos 70 – que se reflete no processo de aumento de custos 

produtivos da agricultura brasileira e impõe uma redução significativa dos subsídios de 

crédito. A partir deste cenário, a agricultura no Brasil revaloriza as práticas camponesas, antes 

esquecidas na revolução verde. Para o autor a agricultura familiar deveria ser eleita o núcleo 

do desenvolvimento sustentável no espaço rural.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente trabalho buscou avaliar o papel desempenhado pelas nascentes fluviais no 

contexto da sustentabilidade hídrica das atividades de uso doméstico e produtivas em 

assentamentos rurais, especificamente no Assentamento Caricé. Como previsto nos objetivos 

específicos, realizou-se: o mapeamento das nascentes, a verificação da participação das 

nascentes como fontes contribuidoras em assentamentos rurais, a identificação da visão dos 

agricultores com relação às condições e usos das nascentes – seja no atendimento das 

demandas domésticas e dos processos produtivos rurais – e ainda a identificação do estado de 

conservação das nascentes na sustentabilidade hídrica dos assentamentos.  

Para atendimento do objetivo mencionado, a fundamentação filosófica do presente 

trabalho se classifica como empírico-analítica, a partir da realidade de sua análise com 

características quali-quantitativas.  

As técnicas adotadas no estudo foram realizadas através da pesquisa documental – 

fonte de coleta de dados primários – contemporâneos e retrospectivos, que segundo Lakatos e 

Marconi (2010), podem ser feitas depois ou no mesmo momento em que o fato ou fenômeno 

ocorre. Utilizou-se a pesquisa bibliográfica, que abrange a bibliografia já pública em relação 

ao tema de estudo, e que propicia um contato direto do pesquisador com o já foi publicado 

sobre determinado assunto. De forma que oferece meios para definir e solver, não somente os 

problemas já conhecidos, mas também para explorar novas áreas onde os problemas não se 

cristalizaram suficientemente (MANZO, 1971).  

Através da documentação direta, realizou-se a pesquisa de campo e de laboratório a 

fim de obter informações acerca do problema de pesquisa, que para Lakatos e Marconi 

(2010), consiste em geral no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos 

ocorrem. E ainda, utilizou-se a observação direta intensiva, por meio da observação de fatos 

ou fenômenos e na aplicação de entrevistas semiestruturadas.  

 

2.1 MAPEAMENTO DAS NASCENTES DE CARICÉ 

 

Para realizar o mapeamento das nascentes utilizou-se a pesquisa de campo nas 

parcelas habitadas do assentamento, totalizando em 19 famílias entrevistadas, que 

corresponde ao universo da população. O levantamento foi realizado no mês de agosto de 

2012, com o apoio de um roteiro, que após a sua aplicação permitiu a identificação e 
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georreferenciamento das nascentes in loco, com o apoio do GPS 12 Personal Navigator® da 

marca GARMIN, seguido de registro fotográfico. 

 

2.2 PARTICIPAÇÃO DAS NASCENTES NO MEIO RURAL 

 

A entrevista acontece do encontro de duas pessoas, com a finalidade de se obter 

informações a respeito de determinado assunto, esta, mediante uma conversação de natureza 

profissional. Consiste no desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade 

de certo ato social como a conversação (GOODE e HATT, 1969).  

A contribuição das nascentes para o assentamento foi diagnosticada com o suporte de 

entrevistas semiestruturadas – com perguntas abertas, dicotômicas e de avaliação, aplicadas 

no universo das 19 famílias assentadas, no mês de agosto de 2012. Responderam as 

entrevistas os assentados, homens e mulheres, chefes das famílias. O registro dos dados 

coletados foi realizado com o auxílio de um caderno de campo. 

Observou-se a ocorrência do uso destas fontes pelos assentados no atendimento às 

necessidades específicas do assentamento, utilizando a estatística para melhor compreensão 

dos dados analisados.  

  

2.3 IDENTIFICAÇÃO DA VISÃO DOS AGRICULTORES SOBRE AS NASCENTES 

 

Para a análise da visão dos agricultores familiares referente aos usos e condições das 

nascentes fluviais adotou-se como procedimento inicial a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas no universo das 19 famílias assentadas, realizada no mês de agosto de 2012, 

e posteriormente realizou-se a análise de conteúdo das questões abertas, que é uma análise 

qualitativa dos significados que emergem da fala dos sujeitos formando categorias 

específicas. Nesta metodologia realiza-se a construção de uma síntese do significado das 

respostas dos atores sociais através da criação de uma frase representativa destes grupos. 

As respostas das falas que emergem dos atores sociais foram analisadas em 05 etapas 

utilizando-se a análise de conteúdo, que são: preparação das informações, transformação do 

conteúdo em unidades (unitarização), classificação das unidades em categorias, descrição e 

interpretação (Figura 06). Segundo Moraes (1999), as etapas mencionadas podem ser 

focalizadas para análises qualitativas, mas também aplicadas em estudos quantitativos.  
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FIGURA 06 – Etapas da Análise de Conteúdo (AC). 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
  

Na análise de Conteúdo (AC), consegue-se a partir de técnicas de análises das 

comunicações a significação profunda de textos extraídos de entrevistas que permite a 

explicitação de qualquer forma de implicação do pesquisador com seu objeto de investigação. 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método é considerado um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens.  
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2.4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES 

 

 Para a caracterização do estado de conservação das nascentes utilizou-se uma amostra 

escolhida a partir de critérios identificados nesta pesquisa, que optou pelas nascentes que são 

utilizadas especialmente para o consumo humano, dividas em dois grupos, pessoal e 

doméstico. Ressalta-se aqui uma abordagem específica dos usos direcionados ao consumo 

humano. No uso pessoal – na dessedentação humana, na preparação de alimentos e na higiene 

corporal. No uso doméstico – na limpeza dos utensílios da casa, na lavagem de roupas e na 

limpeza da casa. 

 A amostra das nascentes para atendimento deste objetivo compreende as parcelas 01 

(N1), 05 (N1 e N2), 08 (N1 e N2), 09 (N1), 10 (N1), 12 (N1 e N2), 13 (N4), 15 (N2 e N3), 18 

(N1), 19 (N1), 21 (N1) e 23 (N1), totalizando 16 nascentes, analisadas através de uma única 

amostra por fonte. A metodologia para a identificação do potencial e estado de conservação 

das nascentes foi realizada no período de estiagem, em fevereiro de 2013, considerando ainda 

o período de resiliência destas fontes no intuito de observar a suas condições no período mais 

crítico do ano.  

 Para o acompanhamento das nascentes foram realizadas medições in loco, contendo os 

seguintes parâmetros físico-químicos: turbidez (uT), temperatura (°C), condutividade elétrica 

(µS/cm), pH, Oxigênio Dissolvido (mg/L). Os parâmetros biológicos analisados foram: 

coliformes totais (NMP/100ml ) e coliformes termotolerantes (Escherichia coli NMP/100ml).  

 As medições da temperatura, condutividade elétrica e Oxigênio Dissolvido foram 

realizadas com o apoio do medidor multiparâmetro portátil HACH de referência HQ40d. Para 

a aferição do pH, utilizou-se um medidor de pH digital de bolso. Na leitura da turbidez, 

utilizou-se um turbidímetro da marca HACH modelo Hq 30d flexi.  

 Utilizou-se ainda, a metodologia proposta por Braga et al (2013), que através de 

observações in loco e com o apoio de um roteiro dos parâmetros adotados permite analisar os 

riscos de contaminação da qualidade da água no corpo das nascentes (Apêndice B), como: a 

presença de coliformes fecais (Escherichia coli) e a turbidez (uT), justificados conforme 

legislação específica, prevista pelo Ministério da Saúde, na sua Portaria de n° 2914 de 2011. 

Outros parâmetros foram também utilizados por serem considerados fatores de risco de 

contaminação da água no corpo das nascentes, que são: a presença de resíduos sólidos, 

suspeita da presença de agrotóxico na água, os usos diretos da água e a desproteção física. 

 Outros fatores estão inclusos na metodologia de Braga et al. (2013), que são os 

critérios com base em observações de fatores de risco no entorno das nascentes, nestes 
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respeitando um raio de 50 a 300 metros, como: a predominância de cobertura vegetal, a 

ocorrência de processos erosivos no solo, o uso de agrotóxicos, a presença de animais de 

criação, as evidências de queimadas ou de corte da vegetação e a ocorrência de edificações 

domésticas e/ ou rurais.  

 A Portaria n° 2914 de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde e a Resolução 

CONAMA n° 357 de 2005 foram utilizadas para confrontarem os resultados. Nelas constam, 

respectivamente, os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, além da classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelecimento das condições e 

padrões de lançamento de efluentes. 

 

 Aqui estão apresentados os parâmetros utilizados na pesquisa: 

 

A. Turbidez da Água (Tb):  Segundo Gastaldini e Mendonça (2003), a turbidez 

resulta do espalhamento e absorção da luz incidente por partículas. Considerando que a 

turbidez é controlada pelo tipo e concentração de matéria em suspensão na água, a medição da 

turbidez da água nas parcelas foi realizada por visitas in loco com a aferição direta no corpo 

das nascentes, utilizando o Turbidímetro Portátil Thermo Scientific Orion, modelo AQUAfast 

AQ3010, que utiliza o padrão ISO 7027 para medição de turbidez pelo método nefelométrico. 

 

 De acordo com o Ministério da Saúde, na sua Portaria de n° 2914 de 2011, os valores 

de Turbidez que atendem os padrões de potabilidade podem atingir até 5,0 uT, estando desta 

forma, a água própria para beber após a sua desinfecção. Os valores de Turbidez, superiores a 

5 uT, indicam que suas águas não podem ser classificadas na Classe Especial, prevista na 

Resolução CONAMA n° 357 de 2005, que destina-se ao abastecimento para consumo 

humano, com desinfecção (Quadro 01). 

 

B. Presença de Escherichia coli: indica o grau de contaminação da água por bactérias, 

seja por fezes humanas ou de animais. Mesmo sendo em sua maioria inofensivas, a E. coli 

pode causar alguns transtornos como diarreia, entre outras doenças. Convém ressaltar que este 

grupo de bactérias possui o seu habitat natural o lúmen intestinal dos seres humanos e de 

outros animais homeotérmicos.  

 Para a análise microbiológica (coliformes totais e termotolerantes), utilizou-se o 

método Colilert -18® da IDEXX que usa a tecnologia de substrato definido para a 
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identificação de bactérias coliformes e Escherichia coli. Foram utilizadas ainda a seladora 

marca Quanti-TRAY® modelo 2X, estufa bacteriológica marca ORION® modelo 502 e 

lâmpada UV 365 nm modelo EA-160 da marca SPECTROLINE®. As amostras de água 

foram coletadas e acondicionadas em recipientes adequados e esterilizados, e ainda 

transportadas em caixa térmica com gelo para posterior análise em laboratório. Os valores 

também foram confrontados com a Portaria de n° 2914 de 2011, do Ministério da Saúde e da 

Resolução CONAMA n° 274 de 2000 (Quadro 02).  

 

C.  Presença de Resíduos Sólidos: refere-se à presença de resíduos gerados proveniente 

das necessidades humanas e que são descartados normalmente por serem considerados inúteis 

e/ou sem aproveitamento. Esses resíduos quando lançados na água além de alterarem 

visivelmente o ambiente, também alteram as características da água através da percolação do 

líquido gerado pela decomposição da matéria orgânica. Para a presença de resíduos sólidos na 

água realizou-se observações in loco no corpo da nascente com o apoio do roteiro que 

facilitou a observação com relação à disposição dos resíduos sólidos no corpo das nascentes.  

 

D. Suspeita da Presença de Agrotóxicos na Água: utilizados com a finalidade de 

preservar a fauna e a flora da ação danosa causada por outros seres vivos considerados 

nocivos, os agrotóxicos são utilizados habitualmente nos setores de produção, no 

armazenamento, no beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas e de outros ecossistemas. Podem ser classificados segundo a sua ação tóxica, como: 

inseticidas (controlam pragas), fungicidas (agem sobre fungos), herbicidas (combatem plantas 

invasoras), bactericidas (controlam bactérias), acaricidas (eliminam ácaros), nematicidas 

(eliminam os nematoides do solo), moluscidas (controlam as lesmas) e raticidas (agem sobre 

os ratos). Para a suspeita da presença de agrotóxicos na água foram realizadas observações in 

loco no corpo da nascente com a observação e o apoio do roteiro que permitiu identificar à 

utilização desta prática no corpo das nascentes.  

 

E. Uso Direto da Água: diagnosticado nas formas de captação da água direta na nascente, 

seja através do auxílio de bombas, baldes, vasilhames diversos, entre outros instrumentos. 

Para esta identificação foi realizada a observação in loco dos usos diretos no corpo das 

nascentes. 
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QUADRO 01 – Descrição do critério turbidez para a análise do estado de conservação no corpo das nascentes conforme a Portaria nº 2914/2011 
(MS) e Resolução CONAMA nº 357/2005. 

Ordem Parâmetro Descrição da situação in loco 

 

A 

Turbidez ≤ 5. De acordo com o 
Ministério da Saúde, 
Portaria 518 de 2004, 
valores de Turbidez de até 
5,0 uT. 

≤ 40. De acordo com a 
Resolução CONAMA 
357/2005. 

≤ 100. Segundo a 
Resolução CONAMA 
357/2005. 

> 100. Águas doces com 
turbidez > 100, estão 
inseridas na classe IV. 
De acordo com a 
Resolução CONAMA, 
357/2005. 

Classes exigidas 
para atender os 
usos múltiplos 
da água, para a 
turbidez. 

Classe especial. Atendem 
aos padrões de potabilidade, 
estando a água própria para 
beber após desinfecção. São 
destinados a: 
Abastecimento doméstico e 
preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas. 
 

(a) 

As águas doces de classe I 
deverão apresentar até 40 
unidades nefelométrica de 
turbidez (UNT). Os usos 
são destinados: 
Abastecimento doméstico, 
proteção de comunidades 
aquáticas e recreação de 
contato primário 

 
(b) e (e) 

Águas de classes 2 e 3 
devem apresentar turbidez 
de até 100 UNT. Os usos 
são destinados a 
Abastecimento doméstico, 
irrigação e dessedentação 
de animais. 
 
 
 

(c) e (f) 

Águas doces de classe 
IV são destinadas a: à 
navegação; e à harmonia 
paisagística. 
 
 
 
 
 

 
(d) e (g) 

Fonte: Braga et al., (2013). Adaptado. 
* De acordo com Portaria nº 2914/2011 (MS). 
(a) com desinfecção. 
* De acordo com a Resolução nº 357 (CONAMA, 2005). 
(b) após tratamento simplificado; (c) após tratamento convencional; (d) após tratamento convencional ou avançado; (e) hortaliças e frutas rentes ao solo e que 
sejam ingeridas cruas ou sem remoção de película; (f) hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 
possa vir a ter contato direto; (g) culturas arbóreas, cereais e forrageiras. 
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QUADRO 02 – Descrição do critério Escherichia coli, para a classificação do estado de conservação no corpo das nascentes conforme a Portaria 
nº 2914/2011do Ministério da Saúde e Resolução CONAMA 274 de 2000. 

Ordem Parâmetro Descrição da situação in loco 
 

B 
Presença de 

Escherichia coli 

Ausência. Quando o 
resultado da análise 
bacteriológica for < 1. 
 
 

(3) 

≤ 200 (NMP). A água 
estará excelente para 
banho de acordo com a 
Resolução CONAMA 274 
de 2000. 

(2) 

> 200 ≤ 400. A água estará 
apropriada para banho. 
 
 

 
(1) 

> 400 ≤ 800. De acordo 
com a Resolução 
CONAMA 274 de 2000. 
 

 
(0) 

Fonte: Braga et al., (2013). Adaptado. 
* De acordo com a 2914/2011 do Ministério da Saúde (MS). 
(3) - Estará a água da nascente excelente para beber de acordo com a Portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde. 
(2) - Não excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras coletadas durante um ano, com 
freqüência bimestral. 
(1) - Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 
400 Escherichia coli, por 100 mililitros. 
(0) - Estará insatisfatória quando ultrapassar 2000 de E.C. 
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F. Desproteção Física: identificada diretamente na nascente através de observações in 

loco com o apoio do roteiro e registro quanto à existência de proteção física ao redor da 

nascente, seja na presença de barreiras naturais ou artificiais (Quadro 03). 

 
G. Predominância de Cobertura Vegetal: parâmetro de grande importância devido à 

função que as APPs (Áreas de Preservação Permanente) exercem sobre as águas, como: 

proteção, filtragem, retenção de sedimentos, contenção de processos erosivos, interferência 

direta na qualidade e quantidade da água, além de ter a capacidade de proteger a diversidade 

local. Para atendimento deste critério foram realizadas observações in loco com o apoio do 

roteiro, utilizando como critério a observação de ocorrência de APPs no entorno das 

nascentes.  

 
H. Ocorrência de Processos Erosivos no Solo: diagnosticada a partir da ausência de 

cobertura vegetal no solo que por sua vez possui a função de proteção dos impactos 

ocasionados pela ação das chuvas, evitando a erosão do mesmo. Para a identificação de 

processos erosivos adotou-se observações in loco do solo intemperizado, normalmente pela 

ausência de cobertura vegetal com o apoio de roteiro.  

 
I. Uso de Agrotóxicos: identificados pelas observações in loco das culturas plantadas.  

 

J. Presença de Animais de Criação: identificada pelas observações in loco com o apoio 

do roteiro e quantificação dos animais presentes nas áreas, ou ainda por evidências físicas 

deixadas no local, como pegadas ou fezes identificadas nas áreas próximas as nascentes.  

 
L. Evidências de Queimadas ou Corte da Vegetação: realizadas por meio de observações 

in loco com o apoio do roteiro na investigação da origem do impacto, se por processos 

naturais e/ou antrópicos.  

 
M. Ocorrência de Edificações: neste critério foi observada a presença de edificações em 

áreas de proteção permanente, sendo de grande importância devido aos riscos de conservação 

destas áreas quando afetadas diretamente por meio de dejetos produzidos pelas atividades 

humanas, como: criadouros, fossas, ou outras edificações domésticas. Este critério foi 

analisado através de observações in loco quanto à existência destas edificações com o apoio 

de roteiro (Quadro 04).   
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 Os parâmetros de natureza física e biológica estudados nas nascentes foram analisados 

com base em padrões de qualidade ambiental, conforme prevê a legislação específica 

estabelecida na Resolução CONAMA Nº 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece condições e 

padrões de lançamento de efluentes e na Portaria MS Nº 2914/2011, que estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

 A análise do estado de conservação das nascentes pode ser concluída através dos 

critérios com base no uso e ocupação do solo, e ainda das práticas adotadas nos cultivos 

agrícolas. A metodologia elaborada por Braga et al. (2011), apresenta através da adoção dos 

níveis descritos a descrição dos parâmetros para a classificação do estado de conservação no 

corpo das nascentes e no entorno destas. Ainda para apoiar a análise das informações obtidas 

de acordo com os parâmetros já mencionados, utilizou-se a tabela indicativa para a avaliação 

e intensidade destes com notas que variam entre 0 a 3 (Quadros 05 e 06). 

 Em seguida realizou-se a atribuição de notas individuais relativas aos parâmetros 

avaliados no corpo e entorno das nascentes, com posterior somatório específico, determinados 

para as situações locacionais já mencionadas. Para a sua classificação adotaram-se os 

intervalos que estão dispostos como: ruim, regular e bom estado de conservação (Quadro 07). 

Para as aferições hidrológicas no corpo da nascente medição da vazão das fontes, 

utilizou-se como procedimento o método direto, aplicável nos casos de menores vazões em 

fontes e riachos. As medições foram realizadas em três repetições no mesmo dia empregando-

se um recipiente calibrado com o auxílio de um cronômetro digital no mês de fevereiro do 

corrente ano. A vazão das nascentes foi identificada pela razão entre o volume e o tempo, 

considerando a média das três repetições realizadas conforme visualizamos a seguir.  

 

Q =  ∑ (Vol/t) / 3                                                                                    (1)                                                                       

Onde: 

Q = vazão média da nascente em (L/s)  

Vol = volume de água em (L) 

T = tempo em (s) 
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QUADRO 03 – Descrição dos parâmetros para a classificação do estado de conservação no corpo das nascentes. 
Ordem Parâmetro Descrição da situação in loco 

 

C 
Presença de 

resíduos 
sólidos. 

Ausência. Quando for 
observada a ausência de 
resíduos sólidos no corpo 
da nascente. 

Pequena. Se for verificada 
presença de pequena 
quantidade de qualquer tipo 
de resíduo, presente no 
corpo nascente. 

Grande. Se for observada uma 
quantidade muito considerável 
de resíduos sólidos no corpo 
da nascente. Por exemplo: 
garrafas, baldes, sacos 
plásticos. 

Muito grande. Será considerada 
muito grande se a nascente for 
um local de descarte de resíduos 
sólidos, com presença de vários 
tipos de resíduos. 

D 
Suspeita de 
agrotóxico 

na água 

Ausência: quando não 
houver suspeita alguma. 

Pequena. Se for comentado 
por algum usuário da 
nascente, mas sem 
sintomas, ou cheiro que 
possam gerar alguma 
suspeita. 

Grande. Quando forem 
confirmados por alguns 
usuários, algum cheiro 
desagradável e sintomas como 
dores abdominais após 
ingestão da água. 

Muito grande. Quando além de 
sintomas como cheiro 
desagradável e dores de barrigas 
frequentes, houver o cultivo 
próximo à nascente de culturas 
com uso de agrotóxicos. 

E 
Uso direto 

da água 
Ausência. Nenhum uso é 
feito da nascente. 

Eventualmente. Se 
eventualmente alguém fizer 
uso da água diretamente no 
corpo da nascente, contudo, 
não sendo uma prática 
rotineira. 

Frequentemente. Quando for 
uma prática de rotina, com 
utilização de baldes, ou 
vasilhames, diretamente no 
corpo da nascente. 

Muito frequentemente. Os 
diversos usos são feitos 
diretamente na nascente como: 
lavagens de louças, pratos, 
dessedentação e banho de 
animais, muito frequentemente. 

F 
Desproteção 

física 

Estrutura de proteção 
lateral e superior completa. 
Quando a nascente estiver 
bem protegida, tanto 
lateralmente como por 
alguma tampa superior em 
boas condições. 

Estrutura de proteção 
lateral e ou superior 
incompleta ou danificada. 
Quando a proteção lateral e 
ou superior estiver 
comprometida, como por 
exemplo, buracos, 
rachaduras e oxidações. 

Ausência de cobertura superior 
ou grave comprometimento na 
estrutura lateral. Quando a 
nascente for totalmente 
exposta na parte superior e sua 
estrutura lateral estiver 
bastante danificada. 

Ausência de qualquer estrutura 
de proteção. Quando a nascente 
estiver totalmente exposta sem 
alguma proteção no seu entorno. 

Fonte: Braga et al. (2013).  
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QUADRO 04 – Descrição dos parâmetros para a classificação do estado de conservação no entorno das nascentes. 
Ordem Parâmetro Descrição da situação in loco 

 

G 
Predominância 

de cobertura 
vegetal no solo 

Vegetação arbórea: 
Quando houver a 
predominância da 
vegetação arbórea. 

Vegetação arbustiva: 
Quando houver a 
predominância da 
vegetação arbustiva. 

Pasto agricultura de ciclo 
longo: Quando houver a 
existência de pasto ou 
agricultura de ciclo longo. 

Agricultura de ciclo curto. 
Quando houver a existência de 
agricultura de ciclo curto. 

H 
Ocorrência de 

processos 
erosivos 

Ausência. Quando o solo 
estiver coberto por 
vegetação, sem evidências 
de processos erosivos. 

Pequeno. Quando no solo 
com cobertura vegetal, 
houver poucas evidências 
de processos erosivos. 

Grande. Quando o solo estiver 
com pouca cobertura vegetal, 
apresentando grandes 
processos erosivos tais como: 
rachaduras, ou voçorocas e 
etc. 

Muito grande. Quando o solo 
estiver totalmente exposto, 
apresentando grandes processos 
erosivos. 

I 
Uso de 

agrotóxico 

Ausência. Quando não 
houver nenhuma utilização 
na área. 

Pequeno. Quando o uso for 
feito esporadicamente. 

Grande. Quando o uso for 
realizado frequentemente nas 
plantações cultivadas nas 
áreas próximas as nascentes. 

Muito grande. Uso intensivo de 
agrotóxico nas plantações 
cultivadas nas áreas do entorno 
da nascente. 

J 
Presença de 
animais de 

criação 

Ausência. Quando não 
houver presença de animais 
na área. 

Pequeno. Quando houver 
poucas evidências de 
animais na área. 

Grande. Quando houver 
presença frequente de animais 
na área. 

Muito grande. Quando houver 
presença frequente e em grande 
quantidade de animais na área. 

L 

Evidências de 
queimadas e 

corte da 
vegetação 

Ausência. Quando não 
houver nenhuma queimada, 
ou corte da vegetação. 

Pequeno. Quando houver 
poucas evidências dessas 
atividades na área. 

Grande. Quando a queima e o 
corte da vegetação forem 
realizados de forma 
esporádica. 

Muito grande. Quando as 
queimadas e a retirada da 
vegetação forem realizadas com 
frequência. 

M 
Ocorrência de 

edificações 

Ausência. Quando não 
houver presença de alguma 
edificação na área. 

Pequeno. Quando houver 
existência de residências 
próxima a nascente. 

Grande. Quando houver 
existência de algum criadouro 
próxima a nascente. 

Muito grande. Quando houver 
existência de alguma fossa 
próxima a nascente. 

Fonte: Braga et al. (2013). 
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QUADRO 05 – Critérios de avaliação do estado de conservação das nascentes no corpo das nascentes. 

Situação locacional Ordem Parâmetros  

Avaliação dos critérios 

NOTA 

3 2 1 0 

No corpo da 
nascente 

A Turbidez da água ≤ 5 ≤ 40 ≤ 100 ≥ 100 
B Presença de E. coli 0 ≤ 200 >200 < 400 >400 ≥ 800 

C 
Presença de resíduos 

sólidos 
Ausência Pequena Grande Muito grande 

D 
Suspeita de agrotóxico 

na água 
Ausência Pequena Grande 

Muito grande 
 

E Uso direto da água Ausência Eventualmente Frequentemente 
Muito 

frequentemente 

F Desproteção física 
Estrutura de 

proteção lateral e 
superior completas. 

Estrutura de 
proteção lateral e 

ou superior 
incompleta ou 

danificada. 

Ausência de 
cobertura superior 

ou grave 
comprometimento 

na estrutura 
lateral. 

Ausência de 
qualquer estrutura 

de proteção. 

Fonte: Braga et al., (2013).  
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QUADRO 06 – Critérios de avaliação do estado de conservação das nascentes no entorno das nascentes. 

Situação locacional Ordem Parâmetros  

Avaliação dos critérios 

NOTA 

3 2 1 0 

No entorno da 
nascente 

G 
Predominância de 

cobertura vegetal no 
solo 

Vegetação arbórea 
Vegetação 
arbustiva 

Pasto e ou 
agricultura de 

ciclo longo 

Agricultura de 
ciclo curto 

H 
Ocorrência de 

processos erosivos no 
solo 

Ausência Pequeno Grande Muito grande 

I Uso de agrotóxico Ausência Pequeno Grande Muito grande 

J 
Presença de animais de 

criação 
Ausência Pequeno Grande Muito grande 

L 
Evidência de 

queimadas ou corte da 
vegetação 

Ausência Pequeno Grande Muito grande 

M 
Ocorrência de 

edificações domésticas e 
/ ou rurais 

Ausência Residência Criadouro Fossa 

Fonte: Braga et al., (2013). 
 

QUADRO 07 – Classificação do estado de conservação das nascentes. 

Situação locacional 
Classificação 

0 a 5 ( Ruim) 6 a 11 (Regular) 12 a 18 (Boa) 
Na nascente Ruim estado de conservação Regular estado de conservação Bom estado de conservação 
No entorno Ruim estado de conservação Regular estado de conservação Bom estado de conservação 

Fonte: Braga et al., (2013).  
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3. O CONTEXTO DA ÁREA DE ESTUDO E A CARACTERIZAÇÃO DO 
ASSENTAMENTO CARICÉ 
 

 

 O Estado de Pernambuco possui cinco mesorregiões geográficas: as mesorregiões 

Sertão, do São Francisco, do Agreste, da Mata e Metropolitana do Recife. A área de estudo 

encontra-se inserida na mesorregião da Mata Pernambucana, que possui sua área total de 

8.827,6 km2
, ocupa aproximadamente 9,0% do território do Estado compreendendo 43 

municípios e 03 microrregiões (Figura 07) (PERNAMBUCO, 2006). 

 
FIGURA 07 – Área de Estudo sinalizada no município de Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: IBGE. Malhas digitais municipais, 2010; INCRA, 2002. 
  

 O Assentamento Caricé está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Capibaribe (UP-2), 

na sub-bacia do rio Tapacurá, no Município de Vitória de Santo Antão, porção norte-oriental 

do Estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2006). O município possui o clima tropical 
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chuvoso com verão seco, de precipitação média anual de 1309,9 mm; a vegetação 

predominante é do tipo Floresta Subperenifólia com partes de Floresta Hipoxerófila, e seus 

solos são representados pelos Latossolos nos topos planos, sendo profundos e bem drenados; 

Podzólicos, nas vertentes íngremes, sendo pouco a medianamente profundos e bem drenados 

e pelos Gleissolos de Várzea, nos fundos de vales estreitos, com solos orgânicos e 

encharcados (CPRM, 2005).  

 O Assentamento Caricé com área total de 191,4662 ha localiza-se numa área 

privilegiada, estando na zona urbana da sede do município de Vitória de Santo Antão no 

Estado de Pernambuco. Possui seu principal acesso pela rodovia BR-232 em direção à Capital 

do Estado, que após 3,5 km toma-se a PE-050, percorrendo aproximadamente 3,5 km. Para 

chegar ao assentamento, utiliza-se o acesso à direita para o município de Chã de Alegria em 

torno de 1,8 km, este, às margens da estrada.  

 Segundo o Plano de Desenvolvimento do Assentamento Caricé, o imóvel situa-se 

entre os meridianos de 35° 10’ e 35° 30’ de longitude Oeste de Greenwich e os paralelos de 

7° 50’ e 8° 15’ de latitude sul, inserido na porção centro-oeste da Mesorregião da Mata 

Pernambucana. A região esta inserida na paisagem denominada “Mar de Morros”, com a 

predominância de solos do tipo latossolos e podzólicos. 

 A rede hidrográfica da região é formada por pequenos rios e riachos que compõem 

parte da Bacia Hidrográfica. A área de estudo é cortada pelo Riacho do Meio, de curso 

permanente, porém, insignificante para a irrigação. Considera-se a poluição das águas como 

principal fator de limitação do assentamento uma vez que interfere completamente no seu uso 

prioritário, o consumo humano (INCRA/EBAPE, 2002).  

A reserva legal do assentamento possui 38,2990 ha, 20% da área total do 

assentamento, e suas áreas de preservação permanente correspondem a 15,3585 ha, o que 

equivale a 8% do assentamento, ainda observa-se que estas áreas legalmente protegidas são 

utilizadas para o pasto de animais de criação. As espécies da fauna e flora predominantes na 

área são características da Mata Atlântica. Compreende a fauna do assentamento os insetos, as 

aves, os répteis e os roedores, destacando-se segundo os agricultores familiares a ocorrência 

de raposas, tatus, guaris, galos-de-campina, cobras entre outras espécies (INCRA/EBAPE, 

2002).  

 A sua origem vem da antiga Usina Alvorada (Figura 08) que objetivava a produção de 

álcool, vindo depois a decretar falência devido à falta de êxito na administração. Após esta 

fase 11 (onze) trabalhadores do imóvel juntaram-se a mais 10 (dez) famílias da região e 

tomaram posse das terras, sendo posteriormente expulsas. Com o apoio do Sindicato dos 
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Trabalhadores Rurais (STR) do município as famílias voltaram a ocupar a propriedade, onde 

aguardaram o parcelamento do espaço e posteriormente foram assentadas pelo Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA (INCRA/EBAPE, 2002).  

 A princípio o assentamento foi criado com a capacidade para 18 famílias, porém 

atualmente conta com 19 famílias assentadas que totalizam 89 pessoas, assentados de reforma 

agrária. A organização social da comunidade é orientada por uma associação (Associação dos 

Trabalhadores Rurais do Assentamento Caricé) e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 

Município de Vitória de Santo Antão.  

  

FIGURA 08 – Vista do Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão - Pernambuco. 

 
Fonte: Lívia Machado, em 07 ago. 2012. 
  

 Na pesquisa de campo realizada, verificou-se que o grupo familiar totaliza em 56%, as 

pessoas do sexo masculino e 44% do feminino. Com relação à faixa etária, pode-se visualizar 

que nas famílias há a predominância de pessoas na fase de transição jovem-adulto, 

considerando aqui a queda acentuada na fase adulta nos intervalos 30 a 34, e 35 a 39 anos 

(Figura 09).  
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FIGURA 09 – Distribuição etária do Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão – PE. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 

 
 

 De acordo com este cenário, podemos ainda perceber que a população inserida na 

faixa etária de 40 a 44 anos obteve grande interesse na continuidade dos estudos, levando em 

consideração que estes atores possuíam idade laboral e foram desde a época de criação do 

assentamento, em parte, os responsáveis pelas atividades produtivas para sustento básico e 

financeiro das famílias (Figura 10). Pode-se também constatar que os jovens e adultos, na 

faixa de 15 a 34 anos, buscam concluir o ensino médio, o que aponta para uma nova 

perspectiva na educação brasileira no meio rural. 
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FIGURA 10 – Nível de escolaridade do Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão – PE. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

 Levando em consideração as 19 famílias assentadas, a maioria dos assentados não 

obtém renda familiar significante. Estas famílias sobrevivem exclusivamente da mão-de-obra 

do campo em seus cultivos temporários e de algumas criações domésticas para a subsistência 

e alguns assentados desenvolvem suas atividades no centro do município (Quadro 08). 

Segundo o Plano de Desenvolvimento do Assentamento (PDA), os cultivos realizados pelos 

agricultores resultam um baixo rendimento e não permitem a obtenção de volumes de 

produção para a comercialização de excedentes, sendo considerados até mesmo insuficientes 

para o consumo familiar. A exploração do solo possui a predominância da cana-de-açúcar 

seguida pela pecuária, olericultura e pelas culturas da mandioca, milho e feijão 

(INCRA/EBAPE, 2002).   

 

QUADRO 08 – Produção e Rendimento dos Principais Cultivos do Assentamento Caricé, 
Vitória de Santo Antão - PE – 2002. 

CULTURA 
ÁREA  

(ha) 
RENDIMENTO 

(t/ha) 
PRODUÇÃO TOTAL  

(t) 

Feijão 1,0 - - 
Cana-de-açúcar 107,3 30 3.219 
Mandioca 2,4 - - 

Fonte: Plano de Desenvolvimento do Assentamento Caricé. INCRA/EBAPE, 2002.  
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Dentro desse contexto, os assentados possuem as suas atividades divididas nos 

seguintes grupos: agricultura; agricultura e pecuária; agricultura somada a uma outra atividade 

prestada dentro do próprio assentamento; agricultura somada a uma outra atividade fora do 

assentamento; agricultura e pecuária incluindo a aposentadoria como parte da renda individual 

do assentado e a atividade exclusivamente realizada fora do assentamento (Tabela 01). Pode-

se perceber que os assentados possuem como principal atividade no assentamento a realização 

da agricultura somada à criação de animais, restando apenas 11 agricultores familiares que 

realizam somente a agricultura como exclusiva atividade geradora de renda e subsistência.  

 

TABELA 01 – Atividades realizadas no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão - PE. 

ATIVIDADES 
NÚMERO DE 

PESSOAS 
PERCENTUAL 

(%) 
Agricultura 11 12,35 
Agricultura + Pecuária 28 31,46 
Agricultura + Externa3 02 2,24 
Agricultura + Externa4 02 2,24 
Agricultura + Pecuária + Externa5 03 3,37 
Agricultura + Pecuária + Aposentadoria 03 3,37 
Externa6 11 12,35 
Nenhuma 29 32,58 

Total 89 100,00 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

 Em suma, pode-se acrescentar que 49,33% dos moradores do assentamento realizam 

suas atividades no meio rural; restando 5,61% para os moradores que se dividem entre as 

atividades produtivas no campo e na cidade, restando o percentual de 12,35 para os 

moradores, jovens e adultos, que deixam de focar seus esforços nas atividades do 

assentamento para ganhar a vida na sede do município. O percentual de 32,58% 

correspondem às crianças e adultos, que respectivamente se encotram-se alfabetizados e/ou 

impossibilitados de desenvolverem atividades dentro e fora do assentamento. 

                                                           
3 Considera-se a agricultura somada à outra atividade, externa à parcela do assentado. 
4 Considera-se a agricultura somada à outra atividade, externa ao assentamento. 
5 Considera-se a agricultura e a pecuária somadas a outra atividade externa ao assentamento. 
6 Considera-se somente a atividade realizada externa ao assentamento.  
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4. O PAPEL DAS NASCENTES NA SUSTENTABILIDADE DOS ASSENTAMENTOS 
RURAIS 

 

4.1. NASCENTES DE CARICÉ 
 

 O assentamento conta com 41 nascentes fluviais distribuídas em 15 parcelas, sendo 

uma única disponível na área comunitária. De acordo com o georreferenciamento, este 

quantitativo equivale a 78,9% das parcelas do assentamento, restando apenas o percentual de 

21,1 para as parcelas que não possuem nascentes (Apêndice C).  

 Com relação ao posicionamento das nascentes, observa-se a ocorrência das mesmas e 

sua distribuição no assentamento havendo uma predominância de fontes na porção norte. 

Nota-se ainda uma incidência maior de nascentes nas proximidades das áreas de reserva legal 

do assentamento.  

 Outro fato importante observado no campo foi na localização da maioria das nascentes 

que se encontravam deslocadas com relação às coordenadas indicadas na Planta do 

Assentamento Caricé, levantamento este realizado pelo INCRA em 2002. Observa-se que as 

nascentes identificadas pelos assentados e delimitadas nas suas parcelas estão posicionadas 

em parcelas vizinhas, principalmente a da Parcela 09 (P09N1), que se encontra externa a área 

do assentamento (Figura 11).  

 As nascentes de Caricé foram classificadas na pesquisa segundo o seu tipo, como de 

encostas e de depressão. A pesquisa permitiu enquadrar 60,9% das nascentes como nascentes 

de depressão, que devido à sua localização se encontram em áreas de baixadas, característica 

esta que permite o encharcamento do solo (Figura 12). E 39,1% de encosta, sendo estas 

últimas as nascentes que são encontradas em áreas de declive. 
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FIGURA 11 – Mapa das Nascentes do Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão – PE. 

 
Fonte: INCRA (2002); Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

 Percebe-se ainda que as nascentes em uso no assentamento atendem principalmente 

aos usos pessoal e doméstico, e destas, a maioria são de encosta, totalizando 10 nascentes. 

Com isso as nascentes de depressão ocorrem em menor quantidade e totalizam 06 nascentes.  

 Ressalta-se que apenas duas nascentes são intermitentes, a P09N1 e P19N2, pois 

segundo as informações dos agricultores elas possuem o seu fluxo interrompido no período 
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seco. Desta forma, do total das nascentes no assentamento, 38 dessas fontes apresentam 

perenidade, mesmo com uma redução do seu fluxo no verão, período mais crítico.  

 

FIGURA 12 – Nascentes do tipo depressão (A e B – P05N3 e P18N1) e de encosta (C e D – 
P20N1 e P09N1), Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão – PE. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

 Felippe et al. (2009), realizaram o mapeamento e a classificação das nascentes 

especificamente em unidades de conservação e as enquadrou de acordo com o tipo de 

exfiltração – principal processo que determina a existência de uma nascente. Na sua pesquisa 

caracterizaram as fontes como difusas, devido à sua impossibilidade de delimitação do ponto 

exato de afloramento da água subterrânea. No seu trabalho os autores encontraram 83% das 

nascentes como difusas na área de estudo e apenas duas nascentes como pontuais. 
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4.2 USOS E CONTRIBUIÇÕES DAS NASCENTES PELOS ASSENTADOS 

 

 Das 41 nascentes existentes no assentamento, 27 são utilizadas para atendimento das 

famílias e 14 nascentes não são utilizadas, principalmente, por não estarem em condições 

apropriadas, seja por possuir uma vazão insignificante, ou por serem comprometidas em sua 

qualidade. Destas 27 nascentes em uso, 07 são compartilhadas com os assentados que não as 

possuem em suas parcelas ou ainda quando possuem, não são adequadas para o uso. Com 

isso, Nota-se ainda, que estas fontes são destinadas especialmente para o uso pessoal e 

doméstico, principalmente nos usos compartilhados que são prioritários para as famílias e que 

revelam as nascentes como importantes no atendimento às necessidades básicas dos 

agricultores familiares (Quadro 09). Sendo assim, Braga (2011) reconhece as nascentes no 

meu rural afirmando o seu essencial papel no atendimento às demandas de água das 

populações rurais difusas, e reforça sua ideia quando expõe sobre a grande dificuldade que 

estes atores sofrem devido aos problemas de abastecimento de água pelo sistema 

convencional público. Nos trabalhos desenvolvidos pelo autor, enfatiza-se a necessidade de 

conservação dessas fontes devido ao grande potencial de suprimento das demandas diárias 

dos assentados de reforma agrária.  

Em suma, os dados apontam as nascentes como importantes para o desenvolvimento e 

dinâmica dos assentamentos, na sua utilização para consumo humano e doméstico, 

visualizadas nas atividades de preparação de alimentos, na lavagem de utensílios, na higiene 

pessoal e da casa, na lavagem de roupas; e ainda, no uso das atividades agrícolas, ou ainda na 

irrigação das culturas plantadas e na dessedentação dos animais de criação.  

 

QUADRO 09 – Nascentes compartilhadas no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão - 
Pernambuco. 

Nascente 
Número de 
famílias em 

compartilhamento 

Usos 

Uso 
pessoal 

Uso 
doméstico 

Irrigação 
Dessedentação 

de animais 
P05N1 02 - x - - 
P08N1 02 x - - - 
P08N2 02 - x - - 
P12N1 05 x - - - 
P12N2 05 - x - - 
P18N1 06 x x - - 
P23N1 07 x x - - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
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 De acordo com a pesquisa, 65,8% destas nascentes existentes estão em uso pelos 

agricultores familiares do assentamento e atendem às famílias nos usos já mencionados. É 

apontado pelos assentados que seus usos atendem prioritariamente às necessidades pessoais e 

domésticas, respectivamente para beber e cozinhar, com 42% e em segundo plano, a higiene 

pessoal e da casa, com 29%. Percebe-se ainda que mesmo importantes essas fontes são pouco 

direcionadas ao suprimento de outras atividades, como a dessedentação de animais de criação, 

com apenas 10% e a irrigação de culturas, com 29% dos usos das nascentes (Figura 13).  

 Haas (2010) obteve resultados quando desenvolveu uma abordagem definindo 

parâmetros para a proteção de nascentes em propriedades rurais. Ao identificar o ponto de 

vista do produtor com relação às nascentes na busca por uma qualificação diferenciada destas, 

o autor faz menção à nascente como principal fonte de água para uma atividade vital nos 

espaços rurais e aponta as atividades de abastecimento da casa e a dessedentação do rebanho 

como as principais atividades que demandam água pelos produtores em sua pesquisa.  

 

FIGURA 13 – Uso das nascentes por agricultores familiares do Assentamento Caricé, Vitória 
de Santo Antão - Pernambuco. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 
 

Das 41 nascentes identificadas pelos agricultores familiares, 40 foram 

georreferenciadas no assentamento, 12 atendem ao uso pessoal dos assentados – na 

dessedentação humana, na preparação dos alimentos e na higiene corporal. Essas fontes são 
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diagnosticadas pelos agricultores como fontes de boa qualidade, pois atinge o percentual de 

91,2 das respostas, exceto a nascente P07N1 que foi apontada com qualidade ruim (Quadro 

10). Com relação à quantidade de água disponível para atendimento deste uso, 83,3% 

afirmam que estas fontes atendem de forma suficiente o uso pessoal, restando 02 nascentes 

que são apontadas como insuficientes, a P07N1 e P15N3. Não atendem a este uso 29 

nascentes.  

Considerada como a principal fonte de água nestes espaços por estes atores, observa-

se que grande número de nascentes deixa de contemplar o uso pessoal destas famílias, seja 

por não atenderem a qualidade e quantidade desejada ou até mesmo por se encontrarem 

distantes das parcelas, como ocorre com a nascente P12N3, que se encontra sem uso devido 

ao seu difícil acesso. 

No uso doméstico – na limpeza da casa e na lavagem de utensílios e roupas, o 

assentamento utiliza 14 nascentes. Os agricultores apontam que estas fontes possuem boa 

qualidade, pois atingem 85,7% das respostas, exceto a P12N4 e a P07N1 que são identificadas 

com a qualidade ruim. Com relação à quantidade de água para atendimento do uso doméstico, 

o percentual obtido nas respostas indica que essas nascentes são suficientes ao atendimento 

deste uso, exceto a P07N1 e a P09N1 (Figura 14) que são indicadas como insuficientes para o 

uso doméstico (Quadro 11). Saliente-se que do total de nascentes identificadas no 

assentamento, 27 nascentes deixam de atender os assentados no uso mencionado. 

Haas (2010) observou a quantidade e a qualidade da água do ponto de vista dos 

produtores sem uma abordagem específica para os usos. No estudo pôde-se concluir que os 

dois parâmetros observados segundo estes atores atendem perfeitamente as famílias com 

quantidade suficiente e qualidade boa.  

São utilizadas 14 nascentes para a irrigação das culturas plantadas no assentamento. O 

percentual de 92,9 corresponde aos assentados que apontam essas fontes com boa qualidade 

para a irrigação, exceto a P12N4 que é apontada com a qualidade ruim. Com relação à 

disponibilidade de água para este uso, apenas 42,9% dos agricultores indicam que a 

quantidade de água para a irrigação de culturas é suficiente, e oito são consideradas 

insuficientes para esta atividade.  
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FIGURA 14 – Nascentes P07N1 e P15N3 (A e B) e P12N3 e P09N1 (C e D) do 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 

 

A dessedentação de animais de criação é o uso menos contemplado por estas fontes de 

água. São apenas 06 nascentes destinadas para atendimento deste uso. Os assentados 

convergem para uma boa qualidade da água para este uso específico e apontam ainda o 

percentual de 83,3% para uma quantidade suficiente destas nascentes no atendimento deste 

uso, apenas uma nascente possui quantidade insuficiente.  
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QUADRO 10 – Avaliação da qualidade da água das nascentes e sua utilização por parcela na perspectiva dos agricultores no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão - PE. 

NASCENTES 
USOS 

Uso Pessoal Uso Doméstico Irrigação Dessedentação de Animais 
P01N1 Boa Boa Boa Não usa 
P01N2 Não usa Não usa Boa Não usa 
P01N3 Não usa Não usa Boa Não usa 
P05N1 Boa Boa Boa Não usa 
P05N2 Não usa Não usa Boa Boa 
P05N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P07N1 Ruim Ruim Boa Não usa 
P07N2 Não usa Não usa Boa Não usa 
P07N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P08N1 Boa Boa Não usa Não usa 
P08N2 Boa Boa Não usa Não usa 
P08N3 Não usa Não usa Boa Boa 
P09N1 Não usa Boa Não usa Não usa 
P10N1 Boa Boa Boa Não usa 
P11N1 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P12N1 Boa Não usa Não usa Não usa 
P12N2 Não usa Boa Não usa Não usa 
P12N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P12N4 Não usa Ruim Ruim Não usa 
P13N1 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P13N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P13N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P13N4 Boa Boa Boa Não usa 
P15N1 Não usa Boa Não usa Não usa 
P15N2 Não usa Não usa Boa Boa 
P15N3 Boa Não usa Não usa Não usa 
P15N4 Não usa Não usa Boa Não usa 
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NASCENTES 
USOS 

Uso Pessoal Uso Doméstico Irrigação Dessedentação de Animais 
P15N5 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P18N1 Boa Boa Não usa Não usa 
P18N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P18N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P19N1 Boa Boa Não usa Não usa 
P19N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P19N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P20N1 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P21N1 Boa Boa Boa Não usa 
P21N2 Não usa Não usa Não usa Boa 
P21N3 Não usa Não usa Não usa Boa 
P21N4 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P23N1 - - - - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 
 

 

 



69 

 

 

QUADRO 11 – Avaliação da quantidade da água das nascentes e sua utilização por parcela na perspectiva dos agricultores no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão - PE. 

NASCENTES 
USOS 

Uso Pessoal Uso Doméstico Irrigação Dessedentação de Animais 
P01N1 Suficiente Suficiente Insuficiente Não usa 
P01N2 Não usa Não usa Insuficiente Não usa 
P01N3 Não usa Não usa Insuficiente Não usa 
P05N1 Suficiente Suficiente Insuficiente Não usa 
P05N2 Não usa Não usa Insuficiente Suficiente 
P05N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P07N1 Insuficiente Insuficiente Insuficiente Não usa 
P07N2 Não usa Não usa Insuficiente Insuficiente 
P07N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P08N1 Suficiente Suficiente Não usa Não usa 
P08N2 Suficiente Suficiente Não usa Não usa 
P08N3 Não usa Não usa Suficiente Suficiente 
P09N1 Não usa Insuficiente Não usa Não usa 
P10N1 Suficiente Suficiente Suficiente Não usa 
P11N1 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P12N1 Suficiente Não usa Não usa Não usa 
P12N2 Não usa Suficiente Não usa Não usa 
P12N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P12N4 Não usa Suficiente Suficiente Não usa 
P13N1 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P13N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P13N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P13N4 Suficiente Suficiente Suficiente Não usa 
P15N1 Não usa Suficiente Não usa Não usa 
P15N2 Não usa Não usa Suficiente Suficiente 
P15N3 Insuficiente Não usa Não usa Não usa 
P15N4 Não usa Não usa Suficiente Não usa 
P15N5 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P16N1 Não usa Não usa Não usa Suficiente 
P18N1 Suficiente Suficiente Não usa Não usa 
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NASCENTES 
USOS 

Uso Pessoal Uso Doméstico Irrigação Dessedentação de Animais 
P18N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P19N1 Suficiente Suficiente Não usa Não usa 
P19N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P19N3 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P20N1 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P21N1 Suficiente Suficiente Insuficiente Não usa 
P21N2 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P21N3 Não usa Não usa Não usa Suficiente 
P21N4 Não usa Não usa Não usa Não usa 
P23N1 - - - - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
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Das famílias que compartilham as nascentes da vizinhança, pode-se observar que a 

irrigação e a dessedentação de animais não são comtemplados. Na concepção destas famílias as 

águas utilizadas possuem uma boa qualidade nos usos relacionados, com exceção da P12N2 

que foi apontada com a qualidade ruim no atendimento do uso doméstico por uma família que a 

utiliza (Quadro 12). Com relação ao uso pessoal, as fontes P12N1, P18N1 e P23N1 são as 

principais fontes de água que atendem as famílias, e que na visão delas possuem uma boa 

qualidade.  

 

QUADRO 12 – Qualidade da água das nascentes compartilhadas no Assentamento Caricé, 
Vitória de Santo Antão (PE). 

Nascente 

Usos 

Uso pessoal Uso doméstico Irrigação 
Dessedentação de 

animais 
Bom Ruim Bom Ruim Bom Ruim Bom Ruim 

P05N1 - - 4,54 - - - - - 
P08N1 4,54 - - - - - - - 
P08N2 - - 4,54 - - - - - 
P12N1 18,18 - - - - - - - 
P12N2 - - 4,54 4,54 - - - - 
P18N1 22,72    - - - - 
P23N1 18,18 - 18,18 - - - - - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
*Percentual por família (%). 

 

A quantidade de água das nascentes compartilhadas foi apontada como suficiente pelas 

famílias, exceto na P18N1, que foi considerada como insuficiente no atendimento ao uso 

pessoal (Quadro 13). Atendem em destaque o uso doméstico as nascentes P18N1 e P23N1, que 

possuem os maiores percentuais por família. No uso pessoal, as fontes P12N1, P18N1 e P23N1 

atendem às famílias de forma suficiente e são as principais fontes compartilhadas no 

assentamento. 
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QUADRO 13 – Nível de atendimento de água das nascentes compartilhadas no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

Nascente 

Usos 

Uso pessoal Uso doméstico Irrigação 
Dessedentação de 

animais 
Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

P05N1 - - 4,54 - - - - - 
P08N1 4,54 - - - - - - - 
P08N2 - - 4,54 - - - - - 
P12N1 18,18 - - - - - - - 
P12N2 - - 9,09 - - - - - 
P18N1 18,18 4,54   - - - - 
P23N1 22,72 - 13,63 - - - - - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
*Percentual por família (%). 

 
 
Com relação ao uso de outras fontes hídricas no assentamento, destaca-se a importância 

das nascentes comparadas as outras fontes utilizadas no local (Quadro 14). A água das chuvas 

normalmente é armazenada em vasilhames ou outros recipientes e atendem principalmente ao 

uso doméstico, na lavagem de utensílios e na limpeza da casa. Ressalta-se ainda na fala dos 

agricultores que fazem esta captação da água das chuvas, que devido ao “verão puxado”, eles 

não puderam armazenar a água como nos outros anos.  

 
 

QUADRO 14 – Origem dos usos dos recursos hídricos por agricultores familiares do 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 
                          Fontes 

  
Usos 

Nascente Chuva Riacho Açude/Barreiro Poço 

Uso pessoal 100% 5,26% - 5,26% - 

Uso doméstico 89,47% 52,63% 5,26% 5,26% - 

Irrigação de culturas 36,84% - 10,52% 26,31% 5,26% 
Dessedentação de 
animais 31,58% - 15,79% 31,58% - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
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O Riacho do Meio, que passa dentro da reserva legal do assentamento, contempla os 

usos doméstico, a irrigação de culturas e a dessedentação de animais, com um percentual 

mínimo quando comparado com as nascentes. Nota-se ainda que a água do riacho é utilizada 

principalmente na irrigação das culturas e na dessedentação dos animais. As águas de açude ou 

dos barreiros atendem principalmente à dessedentação de animais e à irrigação de culturas, que 

somados correspondem a 57,9%. Destaca-se a pequena contribuição dos poços, que são 

insignificantes para os usos dentro do assentamento. De acordo com os dados obtidos apenas 

5,3% utilizam a água para irrigação de culturas provenientes de poços rasos.  
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4.3 A IMPORTÂNCIA DAS NASCENTES NA VISÃO DOS ASSENTADOS 

  

 Para os agricultores familiares as nascentes são essenciais, considerando-as como 

importantes no desenvolvimento de suas atividades nos espaços rurais. Esta constatação nos 

permite uma reflexão sobre os acessos à água nestes espaços – que não são contemplados com 

o abastecimento público e apenas contam com a água destas nascentes para atendimento das 

demandas do assentamento. Este dado ainda justifica outro, especialmente com relação ao 

interesse dos agricultores em participar de ações que visem à recuperação e conservação dessas 

fontes. Neste caso, os assentados convergem para as ações em prol da melhoria das condições 

das nascentes, o que nos faz considerá-las como principal fonte de água para as populações 

rurais difusas, ressaltando ainda que as mesmas possuem um grande potencial de contribuição 

para o desenvolvimento rural, na sustentabilidade hídrica do próprio assentamento.  

Quando questionados sobre a importância das nascentes, os assentados tiveram suas 

respostas analisadas e enquadradas em 06 categorias (Tabela 02), de acordo os significados 

atribuídos. O primeiro, “Água é vida” expressam o significado da importância da água para a 

manutenção da vida. Neste grupo, obtive-se a frequência de 07 respostas e destaca-se a resposta 

dada pela assentada da parcela 11, que se refere da seguinte forma: “Porque a água a gente 

precisa muito, sem ela a gente não consegue sobreviver. A água é vitamina, é tudo na nossa 

vida”. Nesta situação a assentada expressa a importância das nascentes principalmente por sua 

realidade, ela conta com as duas nascentes da vizinha (parcela 12) e não utiliza a sua nascente, 

recém-descoberta.  

No segundo grupo “A água é única”, as duas respostas representam a singularidade das 

nascentes como fontes que atendem à população em questão. O assentado da parcela 04 

evidencia no trecho “Porque é a única que se usa para beber”. Na afirmação, é considerado 

pelo agricultor o uso prioritário que ele destina a água captada para sua casa, o que permite 

levar em consideração a realidade do agricultor que não possui nascentes em sua parcela e que 

faz uso destas por compartilhamento com a parcela 23, a da área comunitária do assentamento. 

Na resposta dada pelo assentado da parcela 07, “Porque serve a gente. É a única fonte para 

manter a terra e a família”, percebe-se a exclusividade destas, para manutenção da família e 

das atividades realizadas pelo assentado que dispõe de 03 nascentes em sua parcela para 

atendimento de suas demandas. 

No terceiro grupo, “Por atender às pessoas e aos animais”, foram enquadradas 03 

respostas, visualiza-se a importância destas principalmente na fala do assentado da parcela 14, 
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“Porque a natureza é de Jesus e também por matar a sede de todos nós e dos animais”, 

observa-se no trecho a expressão de um sentimento religioso que emerge da fala do agricultor e 

que dá enfoque à dessedentação humana e dos animais. Outra resposta que merece destaque é a 

do assentado da parcela 16, “Porque o sítio com água é maravilhoso. A água é para uso dos 

animais e dos vizinhos”, nesta, observa-se que o agricultor incorpora na sua fala os vizinhos, 

isto se justifica pelo fato dele utilizar duas nascentes da parcela vizinha (P12N1 e P12N2), 

principalmente porque a nascente que ele dispõe na sua parcela atende somente à 

dessedentação dos animais de criação. 

Enquadramos uma única resposta na quarta categoria, devido à sua divergência das 

demais falas dos agricultores. Neste grupo, a assentada da parcela 12, no trecho, “Porque eu 

tenho esta fonte e é perto da minha casa”, exprime o sentimento de posse sobre a fonte e ao 

mesmo tempo dá enfoque à proximidade da nascente com a sua casa. Este último ponto 

justifica-se pela dificuldade sofrida por ela, em tempos passados, quando precisava se dirigir a 

outra nascente sua, que ficava muito distante da residência. Hoje, devido às condições de 03 

nascentes próximas de sua casa, esta fonte distante não está sendo mais utilizada, a P12N3.  

No quinto grupo, “Porque é boa e limpa para se beber”, as 05 respostas representam a 

qualidade e importância da água dessas fontes para o atendimento vital, o de beber. Os 

agricultores das parcelas 03 e 06 acrescentam também nas suas falas o atendimento às 

atividades domésticas. Convém ressaltar que ambos não possuem nascentes em suas parcelas e 

usam a fonte da vizinhança. Neste contexto, o assentado da parcela 18, é claro ao afirmar, 

“Porque é bom e serve para tudo. Mas ninguém deve tomar banho nela, por que a água é para 

se beber”, a preocupação do assentado no seu alerta para o banho justifica-se nos conflitos 

vivenciados ao compartilhar a nascente de sua parcela. Ele não permite o banho nas 

proximidades da nascente, principalmente para não poluí-la, expressando o seu sentimento de 

cuidado com a fonte. 

Enquadramos uma única resposta no sexta e última categoria, “Porque uso para o gasto 

de inverno a verão”, esta, afirmada pelo assentado da parcela 10, remete para o atendimento 

das nascentes aos diversos usos em qualquer época do ano, ele considera a disponibilidade de 

água das fontes no período de chuvas e de resiliência. 
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TABELA 02 – Importância das nascentes na visão dos agricultores familiares no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Importância 
das nascentes 

Água é vida. 07 
A água é única. 02 
Por atender às pessoas e aos animais. 03 
Porque eu tenho esta fonte e é perto da minha casa. 01 
Porque é boa e limpa para se beber. 05 
Porque uso para o gasto de inverno a verão. 01 

TOTAL 19 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 

 

Quando questionados sobre as mudanças observadas nos últimos 10 anos nas nascentes, 

os assentados tiveram suas respostas analisadas e enquadradas em 05 grupos de acordo os 

significados extraídos (Tabela 03). O primeiro, “A água está mais limpa”, expressa uma 

melhora nas condições das nascentes com relação à qualidade da água. Neste grupo, obtivemos 

a frequência de 02 respostas. 

No segundo grupo, “A água diminuiu”, as 06 respostas representam a visão dos 

agricultores sobre a redução da quantidade de água durante o intervalo de tempo mencionado 

na questão. Observa-se na fala do assentado da parcela 18, “Que no período de estiagem as 

pessoas tiram água e isso faz diminuir a quantidade de água”, esta afirmativa justifica-se 

devido ao compartilhamento da nascente de sua parcela que atende a 07 famílias, nesta, o 

agricultor percebe a redução da quantidade de água no período mais crítico do ano.  

O terceiro grupo, “Não houve mudanças”, foram enquadradas 05 respostas que 

representam para os assentados a inalterabilidade das nascentes no referido período. Os 

agricultores da parcela 13 e 16, respectivamente expressam nos trechos, “A mesma coisa de 

sempre, graças a Deus” e “Não houve mudanças e graças a Deus não secou”, trazem a 

expressão de um sentimento religioso, e neste segundo, dá ênfase a preocupação com a 

ausência de água firmando a necessidade destes atores sobre estas fontes.  

 Enquadramos uma única resposta no quarto grupo, afirmada pela assentada da parcela 

12, “Melhorou, pois antes não tinha muita água. Eu usava uma nascente que ficava longe de 

casa”, esta fala está diretamente relacionada com a situação atual da agricultora que atribui 

como mudança a facilidade de acesso às nascentes. Na visão da assentada, o aumento da 

quantidade de água está relacionado ao seu acesso, principalmente porque as nascentes 

utilizadas atualmente por ela estão próximas da residência. 

No quinto e último grupo, “Hoje tem mais água do que antes”, foram enquadradas 05 

respostas. Observa-se no trecho da fala do agricultor da parcela 07, “Melhorou porque a água 
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antes era muito barrenta e hoje depois de tratar está melhor. Antes tinha pouca água e hoje 

tem mais”. O significado da frase aponta para uma relação entre a qualidade e disponibilidade 

de água. Ao afirmar sobre a melhora na qualidade da água após o seu tratamento o assentado 

representa na sua ideia que a procura por esta água tratada aumentou e com isso há mais água 

disponível para uso. 

 

TABELA 03 – Mudanças observadas nas nascentes na visão dos assentados no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Mudanças 
nos últimos 
10 anos nas 
nascentes 

A água está mais limpa. 02 
A água diminuiu. 06 
Não houve mudanças. 05 
Melhorou, pois antes não tinha muita água. Eu usava uma 
nascente que ficava longe de casa. 

01 

Hoje tem mais água do que antes. 05 
TOTAL 19 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

Quando questionados sobre os fatores que foram determinantes para essas mudanças, os 

assentados tiveram suas respostas analisadas e enquadradas em 06 grupos de acordo os 

significados extraídos (Tabela 04). Neste primeiro grupo obtivemos a frequência de 05 

respostas, que correspondem aos assentados que optaram por não responder a pergunta. 

O Segundo grupo, “Por causa do cuidado com a nascente”, as 03 respostas representam 

a visão dos assentados com relação aos cuidados realizados, seja na limpeza ou no plantio de 

espécies próximas as fontes. Observa-se na fala do assentado da parcela 07, “Por causa do 

cuidado e da plantação de pé de árvore. Disseram que quando se planta árvore junta mais 

água”. Esta fala em especial evidencia o acesso à informação, que neste caso é afirmado pelo 

agricultor como um fator de melhora no aumento da quantidade de água da nascente devido à 

plantação de espécies no seu entorno. 

No terceiro grupo, exposto na fala do agricultor da parcela 19, “Por causa do homem 

que destruiu as matas e destruiu tudo”, obteve-se a frequência de 01 resposta que expressa 

diretamente à relação da qualidade ruim das nascentes com as ações humanas sobre os recursos 

naturais.  

O quarto grupo, “Por causa do tempo”, foram enquadradas 06 respostas que relacionam 

as mudanças ocorridas nas nascentes à incidência de chuvas. Observamos na fala do presidente 

do assentamento, da parcela 21 e da assentada da parcela 09, respectivamente, “Por causa da 

chuva que é pouca” e “Por causa da falta de chuva, o solo seca por causa da falta de água”, a 
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conexão direta na justificativa dos agricultores com relação à redução da disponibilidade da 

água das nascentes. As falas dos sujeitos são destacadas principalmente pela ocorrência das 

respostas devido à observação destes atores na redução do volume de chuvas. 

No quinto grupo, “Por causa da construção de cacimbas”, as 03 respostas representam a 

visão dos agricultores que atribuem essas mudanças nas nascentes às intervenções em alvenaria 

realizadas nas fontes. A agricultora da parcela 12, expressa esta ideia ao afirmar, “Na 

construção da cacimba que facilitou muito o acesso à água”. Nesta afirmativa, a agricultora 

justifica a melhora e a atribuição das mudanças nestas fontes relacionando a facilidade no 

acesso à água destas, após a construção e intervenção das mesmas. 

Enquadramos uma única resposta no sexto grupo, afirmada pela assentada da parcela 

11, “A água está sendo filtrada pelo solo”, nesta afirmativa a assentada contempla a melhoria 

da qualidade da água e aponta como fator para esta mudança o solo, que para ela possui o papel 

de filtrar a água. Ressalta-se aqui que esta agricultora utiliza a nascente da vizinhança, da 

parcela 12 e que é apontada pela mesma como uma das nascentes mais limpas do assentamento. 

 

TABELA 04 – Fatores determinantes das mudanças ocorridas nas nascentes na visão dos 
assentados no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Fatores 
determinantes 

para as 
mudanças nas 

nascentes 

Não responderam. 05 
Por causa do cuidado com a nascente. 03 
Por causa do homem que destruiu as matas e destruiu 
tudo. 

01 

Por causa do tempo. 06 
Por causa da construção de cacimbas. 03 
A água está sendo filtrada pelo solo. 01 

TOTAL 19 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 

 

Quando questionados sobre as ações realizadas para a melhoria das condições das 

nascentes os assentados tiveram suas respostas analisadas e enquadradas em 06 grupos de 

acordo os significados extraídos (Tabela 05). Neste primeiro grupo obtivemos a frequência de 

02 respostas, que correspondem aos assentados que não realizaram nenhuma ação a fim de 

melhorar as condições destas fontes. 

No segundo grupo, exposto na fala do agricultor da parcela 20, “Estou cuidando da 

cacimba para terminar de construir e iniciar o uso dela”. O agricultor aponta como ação a 

intervenção que ele vem realizando na única nascente que ele possui na sua parcela. Esta obra 

realizada é necessária para que ele comece a usar a sua fonte.  
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O terceiro grupo, “Fiz a limpeza na nascente”, as 06 respostas representam a visão dos 

agricultores que atribuem às ações a adoção de medidas para a limpeza no corpo da nascente e 

no seu entorno. Como podemos destacar na afirmativa do assentado da parcela 14, “Fiz a 

limpeza e coloquei produtos para a água ficar boa”, na sua fala o agricultor expressa o seu 

cuidado no tratamento da água levando em consideração que ele não possui nascente, e utiliza e 

faz a limpeza na nascente da vizinhança.  

No quarto grupo, “Ajudei na construção da cacimba e benfeitorias nas fontes”, foram 

enquadradas 04 respostas. Observa-se no trecho da fala da agricultora da parcela 12, “Coloquei 

uma tampa e aumentei a cacimba”, que ela destaca nas suas ações para a melhoria das 

condições das nascentes o aumento da fonte e a tampa, esta última justifica-se pela 

preocupação da assentada com relação ao risco de acidentes envolvendo as crianças do 

assentamento. 

O quinto grupo, “Plantei árvores próximas nas nascentes”, observamos a ocorrência de 

05 respostas que visualizam as ações de melhoria das nascentes com a plantação de espécies no 

entorno das fontes. Destacamos na fala do agricultor da parcela 05, “Plantei mudas de árvores 

que recebi de João da SNE em volta da nascente”, esta situação afirmada pelo assentado 

justifica-se pelo trabalho realizado pela Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) com a 

distribuição de mudas para o reflorestamento de áreas no entorno das nascentes. Ainda observa-

se na fala do assentado da parcela 19, “Plantei capim na nascente, pois sustenta a água o 

tempo todo”, um destaque para a noção do agricultor com relação à estabilidade oferecida pela 

vegetação às águas das nascentes. 

O sexto e último grupo, exposto na fala do agricultor da parcela 21, “Coloquei tampa 

para evitar a entrada de rãs e pererecas, e também ajeitei a cacimba cercando ela”, destaca as 

ações realizadas pelo assentado que fez uma adaptação na tampa da nascente utilizando 

espumas com o intuito de bloquear a entrada de rãs e pererecas no corpo das nascentes. 
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TABELA 05 – Ações realizadas para a melhoria das nascentes na visão dos assentados no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Ações 
realizadas 

para a 
melhoria 

das 
nascentes 

Nada fizeram. 02 
Estou cuidando da cacimba para terminar de construir e 
iniciar o uso dela. 

01 

Fiz a limpeza na nascente. 06 
Ajudei na construção da cacimba e benfeitorias nas fontes 04 
Plantei árvores próximas nas nascentes. 05 
Coloquei tampa para evitar a entrada de rãs e pererecas, e 
também ajeitei a cacimba cercando ela. 

01 

TOTAL 19 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 

 

Quando questionados sobre as ações que poderiam ser realizadas no futuro para a 

melhoria das condições das nascentes os assentados tiveram suas respostas analisadas e 

enquadradas em 07 grupos de acordo os significados extraídos (Tabela 06). O primeiro grupo, 

“Não posso fazer nada”, neste grupo obtivemos a frequência de 04 respostas. Destacamos a fala 

dos agricultores das parcelas 05 e 09, que respectivamente, “Nada, só Deus pode fazer”, “Não 

posso fazer nada. Só Deus pode melhorar”. Destaca-se a presença de um sentimento religioso 

que indica Deus como o responsável pelo papel de melhorar futuramente as condições dessas 

fontes. 

O segundo grupo, “Plantaria árvores”, representado por 05 respostas. Aponta a 

plantação de espécies próximas as nascentes como ações futuras para a melhoria das condições 

destas fontes. Destaca-se a fala do agricultor da parcela 08, “Plantaria tipos de árvores que 

ajudem a preservar a nascente”, nesta, o assentado expressa a função da vegetação no entorno 

destas fontes, e ainda a sua preocupação em preservá-la para o futuro. 

No terceiro grupo, exposto na fala do agricultor da parcela 03, o agricultor destaca 

“Faria o encanamento da água para a casa”, nesta, justifica-se a necessidade que ele possui, 

tendo em vista que utiliza a nascente da área comunitária do assentamento, muito distante de 

sua casa. Ao afirmar sobre as ações futuras para a melhoria das condições das nascentes ele traz 

como ação algo que se vincula diretamente a melhora na qualidade de vida. 

O quarto grupo, exposto na fala da assentada da parcela 12, no trecho “Colocaria um 

roçado perto da nascente e cresceria mais a cacimba. Também cobriria com laje e colocaria 

um cadeado para a segurança das crianças”, justifica-se no interesse da assentada em 

melhorar as condições da nascente para atendimento das famílias que compartilham esta fonte, 

e ainda observa-se a aflição dela com receio dos possíveis acidentes envolvendo as crianças do 

assentamento.  
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No quinto grupo “Aumentaria a nascente para aumentar a água”, obtivemos 02 frases 

que representam o interesse dos assentados em ações futuras para o aumento do tamanho das 

nascentes. Os agricultores das parcelas 01 e 18, que respectivamente, “Cavaria mais o solo 

para o minador crescer” e “Subiria mais a nascente para aumentar a água”, expressam juntos 

a ideia de ampliação da nascente para o aumento da disponibilidade da água. 

No sexto grupo, “Tamparia a nascente para evitar a entrada de bichos”, representado por 

03 respostas, nestas, os agricultores destacam a importância da proteção no corpo das nascentes 

indicando os fatores externos que causam alterações na qualidade da água. 

O sétimo e último grupo, “Faria obras para a melhoria das nascentes”, obtivemos a 

frequência de 03 respostas que indicam como ações futuras por estes assentados a realização de 

intervenções em alvenaria, seja no aumento da nascente e na construção de estruturas de 

proteção. Destaca-se a fala do assentado da parcela 07, “Afundaria mais. Ajeitaria e tampava. 

Despois eu analisava a água para ver se é boa”. Neste trecho o agricultor faz uma ligação 

entre as intervenções para a proteção da água das fontes com a melhora da qualidade da água.  

 

TABELA 06 – Futuras ações apontadas para a melhoria das nascentes na visão dos assentados 
no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Futuras 
ações 

apontadas 
para a 

melhoria 
das 

nascentes 

Não posso fazer nada. 04 
Plantaria árvores. 05 
Faria o encanamento da água para a casa. 01 
Colocaria um roçado perto da nascente e cresceria mais a 
cacimba. Também cobriria com laje e colocaria um 
cadeado para a segurança das crianças. 

01 

Aumentaria a nascente para aumentar a água. 02 
Tamparia a nascente para evitar a entrada de bichos. 03 
Faria obras para a melhoria das nascentes. 03 

TOTAL  19 
Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 

 

De acordo com os assentados, há uma melhora na qualidade das nascentes durante o 

período de estiagem, a este dado podemos indicar o percentual de 63,1, restando 36,9% para os 

agricultores que não identificaram nenhuma mudança na qualidade da água neste período. 

Com relação à qualidade da água, os assentados identificaram nas nascentes utilizadas 

características sensoriais de acordo com o cheiro, aparência e sabor (Quadro 15). As respostas 

relacionadas ao cheiro da água foram enquadradas em 04 grupos (Tabela 07). No primeiro, 

“Não tem cheiro”, encontram-se 18 respostas que apontam na concepção do agricultor as águas 

das nascentes como inodoras.  
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No segundo grupo, “Cheiro de lama”, que obteve 07 respostas, indicam as nascentes 

P01N2, P07N2, P12N2, P12N4, P15N1, P15N2 e P15N4 como fontes que possuem o cheiro 

específico de lama. Ressalta-se que 03 das nascentes que possuem esta característica, a P12N2, 

P15N1 e P15N2, estão sendo utilizadas nas atividades domésticas pelos assentados. 

No terceiro grupo, “Cheiro de raiz”, é apontado uma única resposta referente à nascente 

P15N3, de uso doméstico pelo assentado.  

As nascentes enquadradas no último grupo correspondem às fontes que possuem cheiro 

de peixe cru, de coisa podre e até mesmo cheiro de água estragada na visão dos assentados. 

Neste grupo “Água estragada” obteve-se 03 respostas que refletem às condições da água 

percebidos pelos atores através do sentido do olfato. Saliente-se que as nascentes P01N3 é 

utilizada para a irrigação das culturas, e a P13N2 e P13N3, não são utilizadas. Nesta questão, 

11 nascentes não foram identificadas pelos agricultores nesta característica. 

 

TABELA 07 – Característica sensorial de acordo com o cheiro da água das nascentes na visão 
dos assentados no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Característica sensorial 
de acordo com o cheiro 
da água das nascentes 

Não tem cheiro. 18 
Cheiro de lama; 07 
Cheiro de raiz. 01 

Água estragada. 03 
TOTAL DE NASCENTES 29 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

De acordo com características sensoriais dos assentados, identificou-se nas nascentes 

utilizadas a aparência da água. As respostas foram indicadas pela coloração apresentada na 

água das fontes, com exceção de duas respostas distintas que apontam a condição de limpeza da 

água associada à aparência desta durante ou não o período de estiagem. As respostas foram 

enquadradas em cinco grupos (Tabela 08), o primeiro, “É limpa, mas no verão cria lodo”, 

aponta à situação da nascente P05N3, utilizada nas atividades domésticas e o segundo grupo “É 

limpa no verão”, indica a P19N1, a sua condição de limpeza no período de estiagem. 

No terceiro grupo “Não é límpida”, foram enquadradas 02 respostas que segundo os 

agricultores apontam a aparência da água como turva, são as nascentes P07N1 e P05N2. No 

quarto grupo, “Água mineral” foi enquadrada 10 respostas que indicaram a característica 

incolor da água. Segundo a fala dos assentados, as águas das nascentes desta categoria são: 

transparentes, água boa, água normal, água mineral, água clara, água branquinha, água limpa, 

água azulzinha e limpa e água de coco. As nascentes que possuem estas características são: 
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P01N1, P01N3, P05N1, P10N1, P12N1, P12N3, P13N4, P15N5, P18N1 e P21N2, destas, 

apenas 04 (P01N3, P12N3, P15N5 e P21N2) não estão sendo utilizadas para atendimento dos 

usos pessoal e doméstico. 

O quinto e último grupo “Água encardida”, encontram-se 20 respostas que apontam 

para a alteração na cor da água. Na visão dos assentados, esta coloração é indicada como: água 

morena, água escura, água amarela, água suja, água encardida, água barrenta e água cor de chá 

(Tabela 16). Atendem aos usos pessoal e doméstico nestas condições as nascentes P08N1, 

P08N2, P09N1, P12N2, P15N1, P15N3 e P21N1. Nesta questão, 06 nascentes não foram 

identificadas pelos agricultores nesta característica. 

 

TABELA 08 – Característica sensorial de acordo com a aparência da água das nascentes na 
visão dos assentados no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Característica sensorial 
de acordo com a 

aparência da água das 
nascentes 

É limpa, mas no verão cria lodo. 01 
É limpa no verão. 01 

Não é límpida. 02 
Água mineral. 10 

Água encardida. 20 
TOTAL DE NASCENTES 34 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

De acordo com características sensoriais dos agricultores, identificou-se nas nascentes 

utilizadas o sabor da água. As respostas dos assentados foram enquadradas em 05 grupos 

(Tabela 09). O primeiro, “Água doce”, observa-se a ocorrência de 05 respostas indicam as 

nascentes P01N2, P08N1, P08N2, P08N3 e P16N1 com sabor doce na visão dos agricultores. 

As nascentes P08N1 e P08N2 são de uso pessoal e doméstico, a P01N2 é utilizada na irrigação 

de culturas e a P08N3 e P16N1 são utilizadas na dessedentação de animais.  

No segundo grupo “Água salobra” observa-se a frequência de 04 respostas que apontam 

para a salinidade das águas das nascentes P01N1, P05N3, P07N1 e P10N1, destas fontes a 

única que não é utilizada pelo assentado é a P05N3, as demais estão sendo utilizadas nas 

atividades domésticas.  

No terceiro grupo “Água sem sabor” foi encontrado a ocorrência de 09 respostas que 

segundo os agricultores classificam as águas como insípidas e que apresentam as fontes de água 

sem gosto, normal, com sabor de água mineral, sem sabor e com sabor de boa. São as nascentes 

P05N1, P05N2, P09N1, P12N1, P12N3, P15N3, P18N1, P19N1 e P21N1. Destas fontes apenas 

02 não estão sendo utilizadas, a P12N3 e P19N1. 
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O quarto grupo “Sabor de barro” é enquadrada uma única resposta do assentado da 

parcela 07, que aponta a P07N3 com esta característica, o agricultor não faz uso da nascente. O 

quinto e último grupo “Sabor esquisito e diferente” é também verificada a ocorrência de uma 

única resposta que indica a P13N2 como a água com sabor diferente. Ressalta-se que a nascente 

não esta sendo utilizada pelo assentado por possuir principalmente difícil acesso. Nesta 

questão, 20 nascentes não foram identificadas pelos agricultores nesta característica. 

 

TABELA 09 – Característica sensorial de acordo com o sabor da água das nascentes na visão 
dos assentados no Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

TEMA CATEGORIAS FREQUÊNCIA 

Característica 
sensorial de acordo 

com o sabor da 
água das nascentes 

Água doce. 05 
Água salobra. 04 

Água sem sabor. 09 
Sabor de barro. 01 

Sabor esquisito e diferente. 01 
TOTAL DE NASCENTES 20 

Fonte: Dados da pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

Haas (2010) observou a qualidade da água do ponto de vista dos produtores em 

propriedades rurais no município de Rolante – RS. Com o estudo pôde-se concluir segundo 

estes atores que a qualidade das nascentes está satisfatória. Saliente-se que no trabalho o autor 

utiliza também as características sensoriais dentro dos padrões, inodora, incolor e insípida, 

porém, não realiza nenhum teste de qualidade.  

Com relação às nascentes compartilhadas na visão das famílias, identifica-se que a fonte 

P12N2 que atende 05 famílias, possui características que divergem das condições normais da 

água. Os percentuais apontam que a nascente possui sabor diferente, aparência de suja e odor, 

indicadas com 66,6%. A P18N1se destaca perante as demais pela unanimidade das respostas 

(Quadro 16), pois não apresenta odor e é considerada limpa (100%) e ainda não possui sabor 

diferente (71,4%). Em situação similar, encontra-se também a P12N1 que é indicada pelas 

famílias com 100% das respostas para uma fonte de aparência de limpa e sem cheiro e 80% 

sem sabor.  

A nascente P23N1 é apontada com 100% das respostas como uma fonte sem cheiro e 

com aparência de limpa, e apresenta igualdade nos percentuais de indicação de sabor, não 

podendo ser definida com precisão pelas famílias. Na mesma situação encontra-se a P08N1 e a 

P08N2 que apresenta os percentuais de aparência de limpa, sem cheiro e sabor diferente sem 

precisão pelas famílias. E por último a fonte P05N1 que em todas as características apresenta-

se imprecisão nas respostas nos três parâmetros questionados, todos atingem 50%.  
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QUADRO 15 – Visão dos agricultores no contexto das características básicas da água das nascentes de suas parcelas do Assentamento Caricé, 
Vitória de Santo Antão (PE). 

NASCENTES 
CARACTERÍSTICAS  

CHEIRO APARÊNCIA SABOR  
P01N1 Normal Transparente Quase salobra 
P01N2 Lama Morena Doce 
P01N3 Peixe cru Normal Não sabe responder 
P05N1 Normal De água boa Não tem gosto 
P05N2 Não tem cheiro É meio atordada Sem sabor 
P05N3 Normal É limpa, mas no verão cria lodo É salobra, com gosto de sal 
P07N1 Não tem cheiro Turva Gosto de terra e salobra 
P07N2 Lama Escura Não sabe responder 
P07N3 Não tem cheiro Amarelada Sabor de barro 
P08N1 Não tem cheiro Escura Doce 
P08N2 Não tem cheiro Escura Doce 
P08N3 Não tem cheiro Escura Doce 
P09N1 Não tem cheiro Barrenta, água escura Bom 
P10N1 Bom Parece com água de coco Gosto de salobra 
P11N1 Não sabe responder Não sabe responder Não sabe responder 
P12N1 Normal Água mineral De água mineral 
P12N2 Lama É barrenta Não sabe responder 
P12N3 Normal Água mineral Normal 
P12N4 Lama Suja Não sabe responder 
P13N1 Não sabe responder Suja Não sabe responder 
P13N2 Podre Escura Esquisito e diferente 
P13N3 De alguma coisa estragada Suja Não sabe responder 
P13N4 Normal Clara Não sabe responder 
P15N1 Lama Barrenta Não sabe responder 
P15N2 Lama Barrenta Não sabe responder 
P15N3 Raiz Cor de chá Normal 
P15N4 Um pouco de lama Barrenta Não sabe responder 
P15N5 Não sabe responder Bem branquinha Não sabe responder 
P16N1 Normal Encardida Doce 
P18N1 Normal Limpa Coisa boa, não é salobra 
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NASCENTES 
CARACTERÍSTICAS  

CHEIRO APARÊNCIA SABOR  
P18N2 Não sabe responder Não sabe responder Não sabe responder 
P19N1 Normal É limpa no verão Boa 
P19N2 Não sabe responder Não sabe responder Não sabe responder 
P19N3 Não sabe responder Não sabe responder Não sabe responder 
P20N1 Não sabe responder Não sabe responder Não sabe responder 
P21N1 Normal Amarelada Normal 
P21N2 Não sabe responder Azulzinha e limpa Não sabe responder 
P21N3 Não sabe responder Amarelada Não sabe responder 
P21N4 Não sabe responder Amarelada Não sabe responder 
P23N1 - - - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
 

 

QUADRO 16 – Visão dos agricultores no contexto das características básicas da água das nascentes compartilhadas do Assentamento Caricé, 
Vitória de Santo Antão (PE). 

NASCENTES 
CARACTERÍSTICAS  

ODOR (%) APARÊNCIA DE LIMPA (%) SABOR DIFERENTE (%) 
Sim Não Não sabe Sim Não Não sabe Sim  Não Não sabe 

P05N1 50 50 - 50 50 - 50 50 - 
P08N1 - 100 - 50 50 - - 100 - 
P08N2 - 100 - 50 50 - - 100 - 
P12N1 - 100 - 100 - - 20 80 - 
P12N2 66,66 33,33 - 33,33 66,66 - 66,66 - 33,33 
P18N1 - 100 - 100 - - 28,57 71,43 - 
P23N1 - 100 - 100 - - 50 50 - 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em agosto de 2012. 
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4.4 CARACTERIZAÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES 

 

Primeiramente, para a caracterização do estado de conservação das nascentes utilizou-

se parâmetros específicos para a qualidade da água contemplando as 16 nascentes analisadas 

através de uma única amostra por fonte. Como critério para definição das amostras optou-se 

pelas nascentes utilizadas para o consumo humano, dividas em dois grupos, pessoal e 

doméstico. As análises foram realizadas no verão, precisamente no mês de fevereiro de 2013. 

Serão discutidos os parâmetros físico-químicos (turbidez, condutividade elétrica, pH, 

temperatura, oxigênio dissolvido) e os parâmetros biológicos: coliformes totais e 

termotolerantes, buscando identificar a situação atual dessas fontes de água. Acrescentam-se 

ainda nesta análise os parâmetros de conservação do corpo e entorno das nascentes (BRAGA 

et al., 2013) e medições de vazão das nascentes durante o período seco, através do método 

direto nas fontes passíveis de medição.  

 

4.4.1 Turbidez  
 

A turbidez possui a capacidade de influenciar o desenvolvimento de comunidades 

biológicas aquáticas e ainda afeta adversamente os usos domésticos, diminuindo a eficiência 

bactericida da cloração (BASSOI e GUAZELLI, 2004). Quando sedimentadas na água, estas 

partículas formam bancos de lodo onde a digestão anaeróbia leva à formação de gases metano 

e carbônico, principalmente, além de nitrogênio gasoso e do gás sulfídrico, que é malcheiroso 

(BRANCO, 1986). 

Os resultados da análise de turbidez nas nascentes de uso pessoal, durante o mês de 

janeiro apontam 03 nascentes dentro do limite estabelecido na Portaria MS 2914/2011, com 

os valores inferiores a 5uT (Figura 15). Ressalte-se que para o consumo humano estas fontes 

devem passar por um tratamento de desinfecção para se enquadrarem dentro dos padrões da 

Classe Especial.  

Outras 03 nascentes utilizadas na dessedentação humana e uso pessoal estão em 

desconformidade com a referida Portaria. Porém, essas fontes se encontram dentro dos limites 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/05, na Classe 1, com até 40 uT. Esses valores 

atendem o exigido para o abastecimento doméstico, a proteção de comunidades aquáticas e 

recreação de contato primário, desde que sejam submetidas ao tratamento convencional. Tal 

elevação da turbidez pode estar associada à vegetação predominante no entorno das nascentes, 

a P19N1 e P21N1 possuem no seu entorno o cultivo da cana-de-açúcar, recentemente 
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queimados por um incêndio. Outro aspecto observado é que estas nascentes são encanadas 

chegando até a residência dos agricultores por gravidade. Convém ressaltar que as duas 

nascentes possuem suas estruturas de proteção completas e em perfeito estado. Já P23N1 

evidenciou dados de turbidez insatisfatórios em decorrência da sua estrutura de proteção 

incompleta, que facilita a entrada de sedimentos no corpo da nascente. 

Para Corrêa (2001), na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Itaim, em Taubaté – SP, os 

processos erosivos estão associados às atividades agrícolas com técnicas degradantes, como 

por exemplo, as queimadas para limpeza de pasto.  

 

FIGURA 15 – Turbidez da água das nascentes de uso pessoal no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

As nascentes de usos domésticos apresentaram uma realidade diferente das nascentes 

de uso pessoal, apenas 02 estão dentro do limite estabelecido pela Portaria MS 2914/201, e 04 

estão em conformidade com o limite estabelecido na Resolução CONAMA 357/05. A 

nascente P08N2 apresenta a sua turbidez dentro da faixa das águas de Classes 2 e 3 com 

valores (≤100uT) e, portanto, de acordo para o abastecimento doméstico desde que seja 

realizado o tratamento convencional. Observa-se que 03 nascentes apresentaram valores 

acima de 100uT (Figura 16), e de acordo com os resultados da análise de turbidez, a água 

Limite CONAMA 357/2005  
Limite MS 2914/2011 
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destas fontes se enquadram na Classe IV, destinadas à navegação e à harmonia paisagística. 

No entanto, são utilizadas pelos assentados nas atividades domésticas realizadas.  

Estudos realizados por Pereira (2012) na Bacia do rio Natuba – PE, no período seco, 

apontaram que 11 nascentes obtiveram valores inferiores a 5uT, atendendo aos padrões de 

potabilidade da Portaria MS 2914/2011, porém, ressaltaram-se 05 nascentes em 

desconformidade com a referida Portaria, mas que atendem aos limites estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/05. No estudo a autora identifica apenas 01 nascente com um valor 

muito superior as demais, com 41,83 uT, e justifica-o devido as intervenções físicas passadas 

pela fonte no momento da medição.  

 

FIGURA 16 – Turbidez da água das nascentes de uso doméstico no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 

 

Observa-se ainda que as fontes em desconformidade encontram-se suscetíveis às 

interferências das atividades agrícolas com técnicas impactantes, bem como desprotegidas, 

seja por ausência de estruturas de proteção superior ou laterais, facilitando a entrada de 

sedimentos no corpo das fontes. 

 

 

 

Limite CONAMA 357/2005  
 Limite MS 2914/2011 
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4.4.2 Oxigênio Dissolvido (OD)  
 

Considera-se importante determinar os valores de oxigênio dissolvido no intuito de 

avaliar as condições naturais da água e identificar os impactos ambientais, como a 

eutrofização e a poluição orgânica. (CARMOUZE, 1994). 

Piveli e Kato (2005) apontam o OD como um parâmetro pouco significativo para 

águas de fonte subterrânea, sendo importante para as águas superficiais, de forma que quando 

encontrado em concentrações baixas geralmente apontam os processos intensos de 

eutrofização, inclusive com possibilidade de ocorrência de mortandade de peixes entre outros 

seres vivos do meio aquático.  

Com relação ao Oxigênio Dissolvido, observa-se que as nascentes com uso pessoal 

não estão dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, estando na 

faixa de 2,05 a 5,15, ou seja, abaixo de 6 mg/L O2 (Figura 17), precisamente limite definido 

para águas de Classe especial e Classe 1.  

 

 

FIGURA 17 – Oxigênio Dissolvido nas nascentes de uso pessoal no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
  

 Nas fontes destinadas ao abastecimento doméstico, 05 não estão em conformidade 

com a Resolução CONAMA 357/2005 nas águas de Classe 1, com valores abaixo de 6mg/L 

Limite Mín. CONAMA 357/2005  
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O2, na faixa de 2,24 a 5,99. Atenderam aos limites previstos na Resolução, as nascentes 

P01N1, P05N1, P05N2, P08N1 e P08N2, que apresentaram o Oxigênio Dissolvido na faixa 

entre 6,24 a 12,8 (Figura18).  

Pereira (2012), na Bacia do rio Natuba – PE, encontrou dados relativos no seu 

trabalho, a autora fez as medições no período chuvoso com valores entre 1,2 e 9,6 mg/L. e 

seco com valores entre 0,7 e 7,9 mg/L. Nas nascentes avaliadas, nos dois períodos, os valores 

ficaram abaixo do limite inferior definido para águas de Classe especial e Classe 1 na referida 

Resolução, com valor mínimo de 6 mg/L O2. 

 

FIGURA 18 – Oxigênio Dissolvido nas nascentes de uso doméstico no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE).  

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 

 

Gusmão et al. (2011), analisando as nascentes do Rio Natuba - PE utilizou o mesmo  

parâmetro encontrando em 09 das 11 nascentes observadas valores entre 1,58 e 4,78 mg/L, 

também abaixo do limite inferior definido para águas de Classe 1. Segundo Braga (2011), 

esses valores baixos estão associados à origem subterrânea das águas das nascentes, não 

estando relacionados à poluição com substâncias orgânicas biodegradáveis. 

 

 

 

Limite Mín. CONAMA 357/2005  
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4.4.3 Condutividade Elétrica 
 

A Condutividade Elétrica é um parâmetro que indica concentração mineral na água, 

sobretudo sais. É através da capacidade de conduzir corrente elétrica que podemos estimar o 

nível de salinidade da água, determinando a sua condutividade. Segundo Barreto e Garcia 

(2010), este parâmetro é caracterizado pela presença de íons dissolvidos na água. Neste 

parâmetro observa-se a relação direta de adição dos sólidos dissolvidos com o aumento da 

condutividade. Os valores altos deste parâmetro podem indicar características corrosivas da 

água (IGAM, 2008).  

Os valores obtidos para Condutividade Elétrica nas nascentes de uso pessoal variaram 

entre 178,4 e 269 µS/cm (Figura 19), exceto na nascente P15N3 que obteve 575 µS/cm, valor 

mais alto comparado às demais no período do verão. Ressalte-se que a medida de 

Condutividade Elétrica, quando multiplicada por um fator que varia entre 0,55 e 0,75, é capaz 

de fornecer uma boa estimativa dos Sólidos Dissolvidos Totais (STD), podendo ser 

comprovada a sua conformidade pela Portaria 2914/2011. Desta forma, o valor de 575 µS/cm 

quando multiplicado por este fator já mencionado, varia entre (316,25 a 431,25mg/L), estando 

inferior ao limite superior de 1000 mg/L, estando em conformidade de acordo com a referida 

Portaria.  

 

FIGURA 19 – Condutividade Elétrica nas nascentes de uso pessoal no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
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Nas nascentes de uso doméstico, os valores obtidos para Condutividade Elétrica 

variaram entre 25,5 e 536 µS/cm (Figura 20), no período do verão. Quando multiplicado o seu 

valor mais elevado pelo fator que varia entre 0,55 e 0,75, encontramos o intervalo de 294,8 a 

402 mg/L. Esta estimativa dos Sólidos Dissolvidos Totais esta em conformidade com a 

Portaria 2914/2011 por estarem inferiores ao limite superior de 1000 mg/L. Desta forma, os 

valores obtidos confirmam a boa qualidade das águas das nascentes com relação à salinidade. 

Gusmão et al. (2011), encontraram valores para a Condutividade Elétrica entre 69,2 e 

413 µS/cm em 11 nascentes das 14 analisadas no Rio Natuba - PE, estes valores indicaram 

baixas concentrações Sólidos Dissolvidos Totais, inferiores ao limite superior estabelecido na 

Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.  

 

FIGURA 20 – Condutividade Elétrica nas nascentes de uso doméstico no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 

 

Observa-se, no entanto, a variação inversa entre a turbidez e a condutividade elétrica 

das nascentes P13N4 e P05N2. A primeira apresenta a sua turbidez com 468 uT e a 

condutividade elétrica com 25,5 µS/cm, já a segunda apresenta 1,40 uT e 536 µS/cm.  
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4.4.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) 
 

Os valores de pH podem definir o caráter ácido, básico e/ou neutro de determinada 

solução e que estando fora da faixa dos valores recomendados podem alterar o sabor da água 

e contribuir para corrosão (degastes) do sistema de distribuição dificultando a 

descontaminação da água. (BASSOI e GUAZELLI, 2004).  

De acordo com os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA 357/2005, verifica-

se que as nascentes de uso pessoal apresentaram os valores de pH na faixa de 6,8 a 7,1 (Figura 

21), no período seco. Os valores registrados estão em conformidade com o limite definido 

para águas de Classe 1, da referida Resolução, que estabelece o padrão nos valores entre 6 e 9. 

Pereira (2012) encontrou valores registrados nas nascentes da Bacia do rio Natuba – 

PE em desconformidade com o limite definido na mesma Resolução confrontada, seus valores 

atingiram entre 5,6 e 6,3 no período seco. Seus dados apontaram apenas duas nascentes em 

conformidade com a legislação, pois apresentaram valores de pH de 6,0 a 6,3.  

 

FIGURA 21 – Potencial Hidrogeniônico nas nascentes de uso pessoal no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

Limite Mín. CONAMA 357/2005  
Limite Máx. CONAMA 357/2005  
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As nascentes de uso doméstico apresentaram valores acima dos padrões estabelecidos, 

exceto a P09N1 e P13N4 evidenciaram o pH, respectivamente, 9,1 e 9,2, ultrapassando o 

limite estabelecido na Resolução CONAMA 357/2005. A Resolução CONAMA 274/2000 

estabelece o intervalo de 6 a 9 para as águas com condições de balneabilidade.  Desta forma, 

08 nascentes encontraram-se em conformidade com a referida Resolução pois respeitaram os 

intervalos entre 6 e 9 (Figura 22). 

O pH reflete o tipo de solo por onde a água percorre. No trabalho realizado na Bacia 

do Rio São Francisco - PE, Silva et al., (2010) apontaram especialmente as lagoas com grande 

população de algas, que nos dias ensolarados estão suscetíveis à elevação do pH, chegando a 

9 ou mais.  

 Vieira et al. (2006) apresentaram dados em seu trabalho relativos à qualidade de água 

de lagos e nascentes, e encontrou no Lago Negro, em São Paulo, altos valores de pH, oxigênio 

dissolvido e DBO, aliados aos elevados valores de condutividade elétrica, nitrato (N-NO3-), 

nitrito (N-NO2-), amônia (N-NH4+) e fosfato (P-PO42-), que permitiu a autora supor um 

franco processo de eutrofização no lago. 

 

FIGURA 22 – Potencial Hidrogeniônico nas nascentes de uso doméstico no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

Limite Mín. CONAMA 357/2005  
Limite Máx. CONAMA 357/2005  
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4.4.5 Temperatura  
 

Com relação à temperatura da água das nascentes de uso pessoal no período seco, é 

possível observar que a fonte P21N1 obteve certa elevação da temperatura quando comparada 

as demais fontes, com 30,8ºC (Figura 23). Durante este período, as temperaturas variaram 

entre 27,5°C e 28,9ºC, nas demais nascentes.  

Um estudo similar realizado por Pereira (2012) na Bacia do rio Natuba - PE, observou 

que as nascentes no período seco apresentaram elevação da temperatura quando comparadas 

as nascentes avaliadas no período de chuvas. No período de estiagem as temperaturas 

variaram de 24,8°C a 29,2ºC e no período chuvoso foram mais amenas, variando entre 24,5°C 

a 26,7°C.  

 

FIGURA 23 – Temperatura nas nascentes de uso pessoal no período seco no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

 Nas nascentes de uso doméstico, também durante no período seco, observou-se que 

em 50% das fontes, as temperaturas variaram entre 27 °C e 29ºC. As fontes P08N1, P09N1, 

P12N2, P13N4 e P15N2 tiveram elevadas temperaturas entre 30ºC e 34,3ºC (Figura 24).  
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Observa-se a relação direta da temperatura de nascentes com o fator de proteção e 

entorno destas. As fontes que apresentaram a temperatura entre 30ºC e 34,3ºC, também 

apresentaram ausência de estruturas de proteção, bem como uma maior exposição solar tendo 

em vista que a presença de vegetação estava reduzida. 

 

FIGURA 24 – Temperatura nas nascentes de uso doméstico no período seco no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 

 

Donadio et al. (2005) ao avaliarem a qualidade da água de nascentes com diferentes 

usos do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Rico – SP, encontraram variações de 

temperatura entre 17,5 a 19,8ºC, nos pontos amostrados que possuíam vegetação natural 

remanescente, refletindo às condições semelhantes de sombreamento dos cursos de água 

proporcionados pela cobertura vegetal, já nos pontos das nascentes com agricultura 

predominante, a temperatura variou de 20,2 a 22,6ºC. 
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4.4.6 Coliformes Totais e Escherichia coli  
 

Segundo Mehnert e Stewein (1993) a presença de bactérias termotolerantes 

(coliformes fecais e totais) são usadas como indicadores da qualidade sanitária da água, sendo 

indicativo da existência de outros organismos patogênicos. Os coliformes fecais são os 

organismos mais utilizados na avaliação da qualidade da água, quanto ao aspecto sanitário 

(MARTINS et al., 1989). 

Com relação aos coliformes totais presentes nas nascentes de uso pessoal, observa-se 

que a P12N1 e a P21N1 apresentam valores baixos com 120,1 e 108,5 NMP/100 mL, 

respectivamente, no período seco (Figura 25). Ressalta-se que os valores não excedem 200 

NMP/100 mL, estando em conformidade com a Resolução CONAMA 274/2000. Quanto aos 

padrões de potabilidade exigidos pela Portaria MS 2914/11, todas estão em desconformidade, 

uma vez que os coliformes totais deveriam estar ausentes. 

Em 03 nascentes foram registrados valores >1000 NMP/100 mL. Esses resultados 

mais elevados comparados aos demais podem estar associados à exposição da nascente, sem 

estruturas de proteção superior, bem como na forma de coleta da água, realizada de forma 

direta, ou seja, dentro da própria nascente e com recipientes inadequados. 

 
FIGURA 25 – Coliformes Totais nas nascentes de uso pessoal no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

.  
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 

Limite CONAMA 274/2000 
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 Nas nascentes de uso doméstico, 07 fontes apresentaram valores >1000 NMP/100 mL, 

a P01N1, P05N1, P08N1, P08N2, P09N1, P10N1, P13N4 (Figura 26). A P05N2 e a P12N2 

apresentaram valores que excedem 200 NMP/100 mL, em desconformidade com a Resolução 

CONAMA 274/2000. Apenas, 01 nascente, a P15N2 apresentou 71,4 NMP/100 mL em 

conformidade com a referida Resolução que a aponta como excelente água para banho. 

Pereira (2012) encontrou a presença de coliformes totais em todas nascentes 

analisadas em áreas de assentamento rural, na Bacia do rio Natuba - PE, precisamente durante 

o período chuvoso e seco. Duas das nascentes que apresentaram os valores com 3,1 e 3 

NMP/100 mL no período seco estavam adequadas para a balneabilidade segundo a Resolução 

CONAMA 274/2000. 

 

FIGURA 26 – Coliformes Totais nas nascentes de uso doméstico no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 

 
De origem exclusivamente intestinal e dos animais homeotérmicos, incluindo os 

humanos, a E. coli é reconhecida como o melhor indicador recente de contaminação, podendo 

indicar a provável presença de organismos patogênicos (WHO, 2004). 

Das nascentes analisadas 04 apresentaram conformidade de acordo com a Portaria MS 

2914/2011, apresentando valores ≤1. A presença de Escherichia coli foi detectada em 02 

nascentes, a P23N1 e P18N1, que durante o período seco apresentaram o valor de 292,4 e 3 

Limite CONAMA 274/2000 
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NMP/100 mL, respectivamente, estando em desconformidade com a Portaria MS 2914/11. 

Saliente-se que esta primeira fonte também ultrapassa os limites estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 274/2000.  

Desta forma, a segunda, a P18N1 encontra-se enquadrada nos padrões de 

balneabilidade, estando excelente para banho. Observa-se que esta fonte é considerada a mais 

limpa pelos assentados, sendo utilizada na dessedentação humana. As demais nascentes estão 

em conformidade com a referida Portaria apresentando ausência de E.coli e, portanto, estão 

adequadas para o consumo humano após desinfecção (Figura 27).  

Gusmão et al. (2011) encontraram a presença de E. coli em 06 das 14 nascentes 

analisadas no Rio Natuba - PE. No estudo as fontes não estavam em conformidade com os 

padrões de potabilidade da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.  

 
FIGURA 27 – Escherichia coli nas nascentes de uso pessoal no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

Nas nascentes de uso doméstico, a P09N1 e a P13N4 apresentaram valores acima do 

limite estabelecido pela Resolução CONAMA 357/2005, com 1011,2 e 960,6 NMP/100 mL, 

respectivamente. Estão em desconformidade com a referida Resolução sendo consideradas 

águas com qualidade insatisfatória (Figura 28). As fontes P08N1 e P10N1 que ultrapassaram 

Limite CONAMA 274/2000  
Limite CONAMA 357/2005  
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o limite da Resolução CONAMA 274/2000, com seus valores de 689,3 e 478,6 NMP/100 mL 

estão enquadradas como águas apropriadas para o banho segundo a Resolução CONAMA 

357/2005. A P01N1, P05N1, P05N2, P08N2, P12N2, e P15N2 que apresentaram seus valores 

≤200 NMP/100 mL estão em conformidade com a Resolução CONAMA 274/2000 como 

águas excelentes para banho. Da amostra das nascentes de uso doméstico, apenas a P12N2 

apresentou o valor ≤1, estando em conformidade de acordo com a Portaria MS 2914/2011.  

 

FIGURA 28 – Escherichia coli nas nascentes de uso doméstico no período seco no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

Pereira (2012), ao avaliar a presença de Escherichia coli em nascentes da Bacia do rio 

Natuba - PE, no período seco, detectou apenas em 02 nascentes valores de 3,1 e 17,1 

NMP/100 mL, respectivamente. Nas demais nascentes analisadas a autora encontrou valores 

em conformidade com a Portaria 2914/11, estando próprias para o consumo humano após 

desinfecção.  

 

 

 

 

 

Limite CONAMA 274/2000  
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4.4.8 Estado de Conservação das Nascentes de Caricé 
 

 Para identificar o estado de conservação das nascentes de Caricé, utilizou-se os 

parâmetros de conservação no corpo e entorno das nascentes. No corpo das fontes foram 

analisados os critérios de Turbidez e de presença de Escherichia coli, comentados 

anteriormente, unidos aos parâmetros de: presença de resíduos sólidos, suspeita de agrotóxico 

na água, uso direto da água e desproteção física. No entorno observou-se a predominância de 

cobertura vegetal, a ocorrência de processos erosivos, o uso de agrotóxico, a presença de 

animais de criação, evidências de queimadas e corte de vegetação, e por fim, a ocorrência de 

edificações. 

 As nascentes que apresentaram a pontuação máxima no critério turbidez foram a 

P05N1, P05N2, P12N1, P15N3 e P18N1 totalizando cinco fontes. Desta forma, sete 

apresentaram seus valores ≤40 (uT) e 01 foi pontuada com a nota 1, pois apresentou o seu 

valor ≤100 (uT). Ressalta-se ainda que 03 das 16 nascentes analisadas apresentaram a menor 

pontuação, o que significa que seus valores estiveram >100 (uT). 

Com relação à presença de coliformes fecais, este critério analisado pôde enquadrar as 

nascentes com a pontuação mínima, que são: P08N1, P09N1, P10N1 e P13N4, cujo seus 

valores atingiram o intervalo de >400≤800 (NMP/100 mL). Desta forma, uma fonte obteve o 

seu valor na faixa >200≤400 e sete nascentes nos valores ≤200 (NMP/100 mL). Destaca-se a 

ocorrência de quatro nascentes que apresentaram a pontuação máxima estando dentro do 

limite estabelecido pela Portaria MS 2914/2011.  

De acordo com a presença de resíduos sólidos observou-se que a P12N1 e a P10N1 

apresentaram restos de vasilhames deteriorados, utilizados para a captação de água. Nas 

demais fontes há a predominância de resíduos no entorno das nascentes, porém para 

atribuição da pontuação neste parâmetro foram considerados os resíduos encontrados dentro 

das fontes. 

 A presença de agrotóxico na água foi confirmada por um agricultor, da P05N2, que no 

seu entorno possui o cultivo da cana-de-açúcar e foi confirmado pelo mesmo o uso do 

Roundup – agrotóxico mais comum utilizado no assentamento. Saliente-se que no momento 

da aplicação da entrevista realizada em agosto de 2012, foi registrado pela agricultora da 

parcela 09 o uso da água desta nascente, sendo posteriormente interrompido devido à 

ocorrência de diarreia nas crianças, observado a época pela assentada. Desta forma, apenas as 

nascentes P19N1 e P21N1apresentaram a ausência de suspeita devido à proteção física das 

fontes. As demais fontes estão apenas com a suspeita de presença.  
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  Outro aspecto observado foi o uso direto das fontes, que apontaram as nascentes 

P05N2, P09N1, P12N2 e P13N4 com a menor pontuação, neste caso os diversos usos estão 

sendo realizados diretamente nas nascentes. Neste aspecto, as demais fontes apresentaram o 

uso frequente, sendo a principal prática na nascente a utilização de baldes ou vasilhames para 

a captação da água. 

 Com relação a desproteção física, a P15N2 e P13N4 apresentaram ausência de 

estruturas de proteção, o que influência diretamente nas alterações da qualidade da água da 

fonte. Desta forma, 11 nascentes estão com ausência de cobertura da parte superior ou grave 

comprometimento da estrutura lateral e apenas 01 está com a sua estrutura incompleta 

(P23N1). Neste aspecto as nascentes P19N1 e P21N1 estão completas.  

 De acordo com as observações realizadas constata-se que para as nascentes de uso 

pessoal, apenas uma encontra-se com a classificação regular (P23N1). As demais nascentes 

foram enquadradas no intervalo de 12 a 18 (Figura 29) estão consideradas com um bom 

estado de conservação no corpo.  

 

FIGURA 29 – Estado de conservação do corpo das nascentes de uso pessoal no Assentamento 
Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

 

Nas nascentes utilizadas para o abastecimento doméstico observa-se uma queda na 

pontuação destas. De acordo com as observações realizadas constata-se que 08 fontes 

Intervalo - Ruim  

Intervalo Bom  
Intervalo - Regular  
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apresentam a classificação regular (Figura 30), e 02 foram enquadradas no intervalo de 0 a 5, 

sendo consideradas com o estado de conservação ruim no corpo.  

 

FIGURA 30 – Estado de conservação do corpo das nascentes de uso doméstico no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

 

Em suma, o levantamento demonstra que das 16 nascentes analisadas, 02 estão em 

ruim estado de conservação, 09 se apresentam em estado regular e 05 estão em boas 

condições de conservação.  

Pereira (2012), ao analisar o corpo de 20 nascentes com a mesma metodologia na 

Bacia do Rio Natuba – PE encontrou 13 fontes com bom estado de conservação e 07 nos 

intervalos de 6 a 11, enquadradas com regular estado de conservação. Saliente-se que a 

ausência de nascentes em ruim estado de conservação pode estar relacionada às intervenções 

realizadas pelo Projeto na área de estudo, com ações de conservação e melhorias das 

nascentes. 

Com relação aos parâmetros analisados no entorno das nascentes, em específico a 

predominância de cobertura vegetal, observa-se a ocorrência de 14 nascentes com a presença 

de pasto ou agricultura de ciclo longo, restando apenas 02 nascentes, a P15N3 e P23N1 com a 

presença de vegetação arbustiva. 

Intervalo - Ruim  

Intervalo Bom  
Intervalo - Regular  
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Os processos erosivos observados no solo próximos às nascentes, esteve 

proporcionalmente relacionado com vegetação presente no entorno. Desta forma, 14 fontes 

apresentaram poucas evidências de processos erosivos no solo, restando 02 nascentes que se 

enquadraram ausentes devido a não indicação de evidências deste processo. 

De acordo com o parâmetro uso de agrotóxicos no entorno das nascentes, 12 foram 

avaliadas com o pequeno índice devido ao uso esporádico destas substâncias. Já as fontes 

P05N1, P05N2, P08N1 e P08N2 foram enquadradas devido ao uso frequente de agrotóxicos 

nas plantações cultivadas próximas as nascentes, com isso receberam a pontuação 01. 

Com relação à presença de animais de criação no entorno, observou-se que a P10N1 

possuía a presença frequente destes em áreas próximas as nascentes, estando enquadrada com 

a pontuação 01. A P12N1, P12N2, P13N4, P15N2 e P18N1 foram as fontes que tiveram 

poucas evidências de animais na área. Desta forma, 10 nascentes foram identificadas sem a 

presença destes.  

Foram avaliadas as evidências de corte e queimadas da vegetação, neste aspecto as 

nascentes P15N3 e P18N1 não apresentaram vestígios desta prática. Apresentaram poucas 

evidências 09 nascentes, que foram identificadas com 02 pontos. Ressalta-se que 03 fontes 

foram enquadradas com 01 ponto, pois apresentaram evidências de utilização desta prática de 

forma esporádica. Desta forma, a P12N1 e a P19N1, apresentaram fortes indícios de 

realização de queima e/ou corte frequentes sendo atribuída a pontuação mínima. 

No parâmetro ocorrência de edificações observa-se que 10 nascentes não apresentaram 

construções no entorno destas, restando 06 nascentes com a pequena ocorrência de 

edificações e/ou residências. Saliente-se que também foram consideradas na pesquisa as 

estruturas construídas, como a casa de proteção da bomba d’água (P05N1 e P10N1), com um 

espaço para a lavagem e banho às margens da nascente. 

De acordo com as observações realizadas constata-se que paras as nascentes de uso 

pessoal, duas encontram-se com a classificação regular (P12N1 e P19N1). As demais 

nascentes foram enquadradas no intervalo de 12 a 18 (Figura 31), consideradas com um bom 

estado de conservação no entorno.  

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

FIGURA 31– Estado de conservação do entorno das nascentes de uso pessoal no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

 

Nas nascentes utilizadas para o abastecimento doméstico as observações realizadas 

apontam que 08 fontes apresentam a classificação regular (Figura 32), e 02 foram 

enquadradas com um bom estado de conservação no entorno.  

Em suma, o levantamento demonstra que das 16 nascentes analisadas, 10 estão 

regulares quanto ao estado de conservação do entorno e 06 estão em boas condições de 

conservação.  

De acordo com a metodologia utilizada, Pereira (2012) avaliou 20 nascentes na Baia 

do Natuba e classificou 08 das fontes em boas condições de conservação, estando 11 fontes 

em situação regular e apenas 01 com ruim estado de conservação no entorno. 

 

 

 

 

 

 

Intervalo - Ruim  

Intervalo - Bom  
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FIGURA 32 – Estado de conservação do entorno das nascentes de uso doméstico no 
Assentamento Caricé, Vitória de Santo Antão (PE). 

 
Fonte: Dados da Pesquisa de campo, em fevereiro de 2013. 
 

 

 

4.4.9 Vazão  
 

A medida da vazão de uma nascente é um parâmetro de grande importância na 

caracterização do seu regime hidrológico, pois possui em seu comportamento a total 

influência pelo índice pluviométrico, seja por sua localização, ou por ações antrópicas sobre 

as condições naturais da região (ARAÚJO FILHO, et al., 2011). Segundo Santos (2001) a 

garantia da precisão desta medição em nascentes se dá através da medição volumétrica. 

Para a medição da vazão das nascentes foram adotados procedimentos que 

permitissem utilizar o método direto, aplicável nos casos de menores vazões em fontes e 

riachos. Desta forma, atenderam aos critérios as nascentes P18N1 e P12N1, por possuírem 

condições e/ou apresentarem tubulações para extravasamento, sendo esta última 

impossibilitada de medição. Um dos fatores que impediu a referida medição da P12N1 foi o 

fato da nascente ter sido utilizada intensivamente no dia previsto, de forma que o seu nível 

desejado se encontrava muito baixo, sendo necessário um tempo considerável para que a 

mesma se recuperasse e se permitisse medir a vazão estável pelo sangrador.  

Intervalo - Ruim  

Intervalo - Bom  
Intervalo - Regular  
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 Observou-se no geral que todas as nascentes estavam com o nível da água abaixo do 

desejado, este fator se justifica ao período de estiagem, atípico em toda a região Nordeste 

(APAC, 2013). A escassez de chuvas influenciou na queda da vazão destas fontes – que se 

tornavam mais secas na medida em que sofriam pressões com a retirada da água para os usos 

diários pelas famílias assentadas. Contudo, a área de estudo apresentou no mês de janeiro de 

2013 a precipitação média na faixa de 50 a 75 mm (Figura 33).  

 

FIGURA 33 – Precipitação pluviométrica do Estado de Pernambuco com sinalização para o 
município de Vitória de Santo Antão – PE (janeiro de 2013). 

 

Fonte: Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC (2013). 
 

 Ressalte-se que a precipitação para Pernambuco disponibilizada pela Agência de 

Águas e Clima do Estado de Pernambuco – APAC salienta o percentual de 14,1 para o 

Estado, apontando o valor como abaixo da média histórica do período.  

 Desta forma, a P18N1, única nascente com possibilidades de medição – foi 

identificada através da média das três repetições empregando-se um recipiente calibrado com 

o auxílio de um cronômetro. As vazões obtidas através da razão entre o volume e o tempo 

foram respectivamente: 12,118 - 12,45 e 12,54 mL/s, a média obtida, ou seja, a vazão 

encontra da referida fonte foi 12,369 mL/s, realizada na primeira semana de fevereiro de 

2013.  

 Pinto et al. (2004), apresentou vazões de nascentes sob as mesmas condições e 

diagnosticou que 53 nascentes secaram na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santa Cruz, em 

Lavras – MG, além de obter historicamente as menores vazões do ano. Ainda na sua pesquisa 

o autor concluiu que as fontes preservadas obtiveram em médias as maiores vazões.  

.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se afirmar que as nascentes são as principais 

fontes contribuidoras nos espaços rurais, de forma que a sua essencial importância se destaca 

na visão dos agricultores que direcionam a utilização destas fontes nas atividades domésticas 

e de subsistência. Torna-se notória a valorização destas fontes quando a comparamos às 

demais fontes hídricas disponíveis no Assentamento Caricé que atendem estes atores em seus 

usos múltiplos, principalmente no abastecimento doméstico e nas atividades produtivas de 

subsistência. Ressalte-se que as principais atividades que demandam a utilização dessas fontes 

são para o uso pessoal e doméstico, o que nos permite concluir o papel e o potencial destas no 

abastecimento de populações rurais difusas. Desta forma, há a necessidade latente de 

estratégias institucionais para a orientação e suporte nestes espaços com enfoque na melhoria 

de oferta hídrica, principalmente pelo papel que estas nascentes assumem na vida dos 

assentados de reforma agrária. 

O levantamento realizado na área de estudo permitiu expor a situação destes atores 

com relação à disponibilidade hídrica, quanto à qualidade e quantidade da água para 

atendimento dos diversos usos já mencionados. Observa-se que o conhecimento prático dos 

agricultores com relação à qualidade da água – das suas características sensoriais, as indicam 

como satisfatórias, sendo a maioria destas fontes utilizadas para atendimento das famílias. 

Saliente-se a realidade vivida por estes atores durante o período mais crítico do ano – em 

decorrência dos menores índices pluviométricos registrados, o que aponta para a necessidade 

de adoção de outras fontes alternativas de acesso à água, como por exemplo: a escavação de 

poços tubulares, a construção de cisternas para armazenamento de água das chuvas e até 

mesmo a implementação de programas governamentais que valorizem estes territórios que 

possibilitem a sustentabilidade hídrica dos assentados e das atividades realizadas por eles.  

A partir das análises laboratoriais constatou-se que a maioria das nascentes utilizadas 

para os usos pessoal e doméstico dentro do assentamento encontram-se em conformidade nos 

parâmetros de turbidez, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e temperatura, com 

exceção dos parâmetros de pH, presença de coliformes totais e E. coli. O que aponta estas 

fontes como comprometidas, principalmente para a dessedentação humana entre outras 

atividades substanciais na vida dos assentados. Saliente-se que esta informação da pesquisa 

aponta para a necessidade de ações de educação ambiental e sanitária, bem como a para 

intervenção com obras de proteção que diminuam os riscos de contaminação destas fontes. 
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Ainda dentro desta ótica, recomenda-se a ampliação do estudo na realização do 

monitoramento da qualidade da água das nascentes, nos períodos secos e chuvosos, 

principalmente com foco na contaminação por agrotóxicos, uma vez que algumas suspeitas 

foram comprovadas nas falas dos agricultores que utilizam esta prática nas culturas plantadas. 

A identificação da situação atual das nascentes aponta que a maioria dessas fontes 

apresenta situação regular de conservação, o que evidencia a necessidade de medidas de 

proteção destes mananciais, que são enquadrados na legislação como áreas de preservação 

permanente e, no entanto, sofrem impactos diretos. Sugere-se o desenvolvimento de ações de 

educação ambiental, na tentativa de estimular a reflexão destes atores sobre os impactos 

negativos observados nas áreas das nascentes estudadas, principalmente na importância de se 

conservar esses mananciais para que consequentemente eles não sejam degradados. 

O fato dos agricultores familiares expressarem a importância, o valor destas fontes e o 

interesse em participar de ações em prol da melhoria e conservação das nascentes viabilizou a 

implementação do Projeto Nascentes Vivas de Caricé, a ser executado pela Associação Águas 

do Nordeste (ANE), com parceria da Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE); Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); Associação dos Agricultores 

do Assentamento Caricé e Instituto Federal de Educação de Pernambuco (IFPE) através do 

convênio firmado com Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), com 

financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), tornando a referida 

pesquisa aplicável, tanto no campo científico como no prático, a fim de contribuir para 

melhoria da qualidade de vida dos assentados e na sustentabilidade destes espaços. 
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O PAPEL DAS NASCENTES NA SUSTENTABILIDADE DOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
 

A – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 
Nome do Assentamento:     Parcela n°: 
Município:       N° de parcelas:   
Localização da Parcela:     Área: 
Nome do Titular da Parcela:         
Apelido: 
Associação ou Sindicato a que pertence (Filiação): 
 
1. Composição do Grupo Familiar da Parcela 

Nome Idade  Sexo 
Grau de 

Parentesco 
(Titular da Parcela) 

Escolaridade 

Local de Trabalho Fontes 
de 

Renda 
(1) 

Meio 
Rural 

Cidade 

                
                
                

               
                
                
                
                
                

(1) Agricultura (AG), Pecuária (P) e Outros (O).  

 

B – O PAPEL DAS NASCENTES NA VISÃO AGRICULTORES FAMILIARES 

2. Existe nascente em sua parcela?  
( ) Sim  ( ) Não    
Quantas?  
 
 
3. Usa a nascente da vizinhança? 
( ) Sim [*Em caso positivo, quais as nascentes da vizinhança?] 

( ) Não [*Em caso negativo, quais as fontes de água da parcela?]  

Quais? [*Em caso negativo, passe para a questão 17, encerrando a entrevista após esta questão] 

 

 

Data: 
___/___/___ 

N°_______ 
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4. A(s) nascente(s) está(ão) em uso? 
Nascente(s) 

Usos N1 N2 N3 N4 

Sim     
Não     

5. As nascentes são importantes para você? 
( ) Sim  (  ) Não  ( ) Não sei responder 
Se sim por quê? 
 
 
 
 
6. Quais os usos realizados pelo senhor nessas nascentes? 

Nascente(s) 
Usos N1 N2 N3 N4 

Uso Pessoal (Beber, cozinhar, tomar banho, etc.)     
Uso Doméstico (Lavar roupa, limpeza da casa, vaso sanitário, etc.)     
Irrigação de culturas     
Dessedentação de animais de criação     
Não usa a nascente     
Não sei responder     

7. Que mudanças o senhor tem observado nas nascentes de sua parcela (vizinhança) nos 
últimos 10 anos? 

 
 
 
 
 
8. A que atribui essas mudanças? 
 
 
 
 
 
9. O que o senhor acha que poderia fazer para melhorar as condições das nascentes? 
 
 
 
 
10. O senhor já fez algo para melhorar as condições das nascentes?  
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Não sei responder  

 
Se sim, o que? A melhoria foi nas nascentes em sua parcela ou na de parcelas vizinhas? 
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11. A água da(s) nascente(s) apresenta(m) odor? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Não sei responder  
Se sim, descreva com suas palavras. 
 
 
 
 
12. A água de sua(s) nascente(s) tem aparência de limpa? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Não sei responder  
Se sim, descreva a aparência com suas palavras. 
 
 
 
 
13. A água das(s) nascente(s) apresenta(m) algum sabor diferente? 
( ) Sim  ( ) Não  ( ) Não sei responder  
Se sim, descreva o sabor com suas palavras. 
 
 
 
 
14. Como o senhor avalia a qualidade da água das nascentes? 

 
Nascente(s)  

Usos 
N1 N2 N3 N4 

Uso Pessoal     
Uso Doméstico     
Irrigação de culturas     
Dessedentação de animais     

*Para a avaliação da qualidade das nascentes: (B) Bom; (R) Ruim; (NS) Não sei e (NU) Não usa. 
15. Como o senhor avalia a quantidade de água das nascentes? 

Nascente(s) 
  

Usos 
N1 N2 N3 N4 

Uso Pessoal     
Uso Doméstico     
Irrigação de culturas     
Dessedentação de animais     

*Para a avaliação da quantidade das nascentes: (S) Suficiente; (I) Insuficiente; (NS) Não sei e (NU) Não usa. 
 
17. Durante o período de estiagem a água da nascente altera a qualidade? 
(      ) Para melhor (      ) Para pior (     ) A mesma coisa (      ) Não sei responder 
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C – USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS POR AGRICULTORES FAMILIARES 

18. Fontes e Usos da Água na Parcela 

 

 
 

Usos  
Fontes 
 

Higiene 
Pessoal 

Higiene 
Doméstica 

Irrigação de 
culturas 

Dessedentação 
de animais 

Observações 

IN
T

E
R

N
A

 Chuva      
Riacho      

Açude/Barreiro      
Poço      

Outro(a)      

E
X

T
E

R
N

A
 Chuva           

Riacho           
Açude/Barreiro           

Poço           
Carro Pipa           

Outro(a)           
*Para os usos provenientes de outras fontes de água. 

 

D – LOCALIZAÇÃO, REGISTRO FOTOGRÁFICO E GEORREFERENCIAMENTO 
DAS NASCENTES FLUVIAIS 

Nascente(s) Coordenadas Geográficas 
N1  
N2  
N3  
N4  

*O titular da parcela facilitará o primeiro contato com a(s) nascente(s). 
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O PAPEL DAS NASCENTES NA SUSTENTABILIDADE DOS 

ASSENTAMENTOS RURAIS 

APÊNDICE B – FICHA DE CAMPO – ANÁLISE DAS NASCENTES 
 

Data:___/___/_____. 
 

Assentamento: Parcela: 
Nascente: 

Coordenadas Geográficas 
 

Latitude 
 

Longitude 
 

  

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES 

Parâmetros analisados no corpo das nascentes 

Parâmetros 
Avaliação dos Critérios 

Pontuação 
3 2 1 0 

Turbidez (TB) ≤5 ≤40 ≤100 >100  
Coliformes fecais 
(Escherichia coli) 

<1 ≤200 >200 ≤ 400 >400 ≤ 800  

Presença de Resíduos 
Sólidos 

Ausência Pequena Grande Muito Grande  

Suspeita da Presença 
de Agrotóxico na 

Água 

Ausência Pequena Grande Muito Grande  

Uso Direto da Água 
 

Ausência Eventualmente Frequentemente Muito frequentemente  

Desproteção Física 
 

Completa Incompleta ou 
danificada 

Ausência ou grave 
comprometimento 

Ausência de qualquer 
estrutura de proteção  

TOTAL 
 

Parâmetros analisados no entorno das nascentes 

Predominância de 
Cobertura Vegetal 

Vegetação 
arbórea 

Vegetação 
arbustiva 

Pasto ou 
agricultura de 

ciclo longo 

Agricultura de ciclo 
curto  

Ocorrência de 
Processos Erosivos no 

Solo 

Ausência Pequena Grande Muito Grande  

Uso de Agrotóxicos Ausência Pequena Grande Muito Grande  
Presença de Animais 

de Criação 
Ausência Pequena Grande Muito Grande  

Evidências de 
Queimadas ou Corte 

da Vegetação 

Ausência Pequena Grande Muito Grande  

Ocorrência de 
Edificações 

Ausência Pequena Grande Muito Grande  

TOTAL 
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O PAPEL DAS NASCENTES NA SUSTENTABILIDADE DOS ASSENTAMENTOS RURAIS 

APÊNDICE C – CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DAS NASCENTES 

 
ASSENTAMENTO CARICÉ 

 

PARCELA 
CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO  
COORDENADAS EM UTM 

Tipo Regime  LATITUDE LONGITUDE 

023 Encosta Perene N1 9106087 0252020 

001 

Encosta Perene N1 9106115 0252154 

Depressão Perene N2 9106133 0252139 

Depressão Perene N3 9106134 0252148 

002 - - - - - 

003 - - - - - 

004 - - - - - 

005 

Depressão Perene N1 9106138 0252340 

Depressão Perene N2 9106053 0252442 

Depressão Perene N3 9106080 0252428 

006 - - - - - 

007 

Encosta Intermitente N1 9106001 0252460 

Depressão Perene N2 9106009 0252453 

Depressão Perene N3 9105975 0252483 
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PARCELA 
CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
COORDENADAS EM UTM 

Tipo Regime  LATITUDE LONGITUDE 

008 

Encosta Perene N1 9106252 0252729 

Encosta Perene N2 9106294 0252741 

Encosta Perene N3 9106253 0252723 

009 Encosta Perene N1 9106385 0253052 

010 Encosta Perene N1 9106157 0251816 

011 Depressão Perene N1 9106803 0251955 

012 

Encosta Perene N1 9106731 0252076 

Encosta Perene N2 9106671 0252129 

Encosta Perene N3 9106988 0251982 

Depressão Perene N4 9106477 0252137 

013 

Depressão Perene N1 9106853 0252060 

Sem acesso Sem acesso N2 Sem acesso Sem acesso 

Depressão Perene N3 9106404 0252250 

Depressão Perene N4 9106392 0252268 

014 - - - - - 

015 

Depressão Perene N1 9106716 0251620 

Depressão Perene N2 9106665 0251606 

Depressão Perene N3 9106577 0251584 
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PARCELA 
CLASSIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
COORDENADAS EM UTM 

Tipo Regime  LATITUDE LONGITUDE 

015 Depressão Perene N4 9106652 0251608 

Depressão Perene N5 9106686 0251730 

016 Depressão Perene N1 9106320 0252444 

017 ? ? ? ? ? 

018 

Depressão Perene N1 9106347 0252548 

Depressão Perene N2 9106995 0252386 

Depressão Perene N3 9106823 0252459 

019 

Encosta Perene N1 9107069 0252418 

Encosta Intermitente N2 9107078 0252411 

Depressão Perene N3 9106434 0252630 

020 Encosta Perene N1 9107082 0252565 

021 

Encosta Perene N1 9107089 0252565 

Depressão Perene N2 9107065 0252636 

Depressão Perene N3 9107067 0252711 

Depressão Perene N4 9106959 0252668 

 


